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"وقل ربي زدني علما "     

 صدق هللا العظيم

 

 

"اللهم علمنا ما ينفعنا "   

"وانفعنا بما علمتنا "   

"وزدنا علما "   



 كلمة شكر و عرفان  

الذي أعاننً و هٌأ لً  من األسباب إلتمام هذه . أحمد هللا تعالى حمد الشاكرٌن

و الصالة و السالم على الرسول هللا و على آله و صحبه أجمعٌن           ,المذكرة 

 ...و بعد

أوال أشكر المولى عز وجل الذي رزقنً العقل و حسن التوكل علٌه سبحانه            

فالحمد هلل و الشكر هلل على ... و تعالى و على نعمه الكثٌرة التً رزقنً اٌاها 

كل حال و أتقدم بجزٌل الشكر و عظٌم االمتنان و خالص التقدٌر الى االستاذ 

,  على كل ما قدمه لً من دعم فً إنجاز بحثً حاج علي عبد القادرالمشرف  

و بإفاداته لً بطرق البحث                    , بتوجٌهاته  و مالحظاته و نصائحه القٌمة 

 .و منهاجٌته من أجل اخراج هذا البحث إلى حٌز الوجود

و اجتهد فً . وإلى من أنار درب العلم و المعرفة و حرصا علً منذ الصغر

 .أمً و أبً الغالٌان إلى قلبً , تربٌتً

و أتقدم بجزٌل الشكر و العرفان إلى السادة االفاضل لجنة المناقشة الذٌن 

 .ٌتكرمون بقراءة هذه المذكرة حتى تخرج فً أحسن صورة 

كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر و التقدٌر للعاملٌن فً كلٌة األدب العربً         

و إلى كل , قسم األدب العربً و كل إطارات القسم و عمال المكتبة , و الفنون

 .أساتذتً الذٌن أناروا لً طرٌق العلم

,                   العمل   أقدم شكري إلى أهلً و صدٌقاتً الذٌن أعانونً فً إنجاز هذا 

ًّ العون و النصٌحة  خاصة عزٌزتً . و صبرهم معً حتى اتمامه و أسدوا إل

 .و رفٌقة دربً فً هذه الحٌاة ابنة عمً فاطمة



كما أتوجه بالشكر إلى من ساعدنً على كتابة و طباعة هذه المذكرة األستاذ 

 .ساٌح و مساعدته

أتقدم بالشكر و االمتنان إلى كل من ترك بصماته على أطراف صفحات هذه 

 .المذكرة ووقع ختم المساندة و المساعدة فٌها

 -وإلى من ٌحمله قلبً و لم ٌكتبه قلمً                                - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناد   نوال



 اهــــــــــداء

 :أهدي ثمرات البحث التً طالما تمنٌت اهدائها و تقدٌمها فً أحلى طبق 

 ...إلى من أمدنً و ٌمدنً   -

 ...بحب و طاقة ال ٌنضبان  -

 ...إلى من حول الحلم الى حقٌقة  -

 .                                   عائلتً الكرٌمة أطال هللا فً عمرها 

إلى من كانوا ٌضٌئون لً الطرٌق و ٌساندوننً أصحاب القلوب الطاهرة       -

 .و النفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن حٌاتً إخوتً أطال هللا  فً عمرهم 

 .إلى جمٌع افراد عائلة مناد  كبٌرا و صغٌرا و إلى جمٌع من ٌعرفنً  -

إلى من ارتقٌت بفضلهم فً العلم  درجة ،أساتذتً فً مختلف مراحل التعلٌم     -

و أرجو من المولى عز و جل  حاج علي عبد القادر خاصة أستاذي,و أطواره 

 .أن ٌجمعنً و إٌاكم فً جنانه الواسعة 

إلى ... أحالم, حسنٌة .سناء , فتٌحة ,  محجوبة :إلى زمٌالتً و صدٌقاتً  -

مادامت الحٌاة صفحات دربها االخالص   و الوفاء      ... أحبتً بال استثناء 

 .و الحب 

 .إلى كل من شرف العلم و تشرف به أهدي هذا العمل  -

  

 مناد   نوال



 

 مقّدمــــــــــة



 أ

 

 :                                        مقدمة

بسمهللاوالصالةوالسالمعلىأشرفالمرسلٌنوعلىآلهوصحبهأجمعٌنإلىٌوم

:الدٌنأمابعد

ٌندرجموضوعبحثًهذافًمجالاللسانٌاتوعالقتهابالتعلٌمٌة،وماٌتصلبها

بصفةشاملة،إذحاولتفًهجمعماتٌسرلًمنمعلوماتواإلحاطةبجوانب

.الموضوع

إناللسانٌاتتعتبرعلماقائمابذاته،ساعٌةكونهادراسةوصفٌةعلمٌةللغةوفق

المنهجالعلمً،واللغةإحدىلغاتالعالم،لهامقوماتهاالتًأثمرتمنوراءجهود

علمائهاعبرمختلفالعصور،وهًمنأهمالممٌزاتالتًتمٌزبتااالنسانعنسائر

المخلوقاتلذاأقبلالباحثونعلىدراستهاواالهتمامبوظائفهاوخصائصهاوطرائق

تعلٌمها،وفٌماٌخصمجالتعلٌمٌةاللغاتالذيهومٌدانمهمفًتعلماللغاتعامة

،واللغةالعربٌةبصفةخاصة،وأصبحتتعلٌمٌةاللغاتهمزةوصلتجمعبٌن

اهتماماتمختلفةوتخصصاتمتنوعةمنهااللسانًوالتربويوالنفسً،وهذهاللغة

تحتاجإلىبحوثعدٌدةتخدمهافًهذاالمجالأمامماتشكومننقصفًالبحوث

.المٌدانٌةالمتخصصةواالستفادةمننتائجها

ماذاتعالجاللسانٌاتالعامة؟وماهً:ومنهنانطرحاإلشكاالتاالتٌةالتًتتمثلفً

مكوناتها؟ماعالقتهاباللسانٌاتالتعلٌمٌة؟،حتماهذهالتساؤالتستمهلالسبللتحقٌق

هدفنااألساسإالوهوإثباتوجودعلمتعلٌمٌةاللغاتفًالوطنالعربً،ولهمكانة

.فًالتراثالعربً

:ماالخطةالمعتمدة،فكانتمبنٌةعلىالمخططالتالً

اللغة:الذيقدمتفٌهمجموعةمنالتعرٌفاتالتًتشملموضوعالبحثمنها:المدخل

.،اللسانٌاتالعامة،اللسانٌاتالتطبٌقٌة،اللسانٌاتالتعلٌمٌة



 ب

 

ونشأته إرهاصات الدرس اللساني:"وهوالفصلالنظريالذيعنونته:الفصل االول 

الموسومبالمرجعٌاتاللسانٌة،ثمتقسٌمهإلىثالثةمباحث،فالمبحثاألول".،فروعه 

تطرقتفٌهإلىتعرٌفاللسانٌات،باإلضافةإلىنشأتها"مدخلإلىاللسانٌاتالعامة"

فروعاللسانٌات"وعنوانه:،ثمتحدثتعناللغة،اللسان،الكالم،أماالمبحثالثانً

".المدارساللسانٌة"فكانعنوانه:،وفٌماٌخصالمبحثالثالث"العامة

اللسانيات التعليمية وانتمائها وعالقتها باللسانيات   "والذيعنونته:الفصل الثاني  

،حٌثتطرقتفٌهإلىثالثةمباحثتتمحورحولموضوعاللسانٌاتالتعلٌمٌة"العامة 

التعلٌمٌة:"،والمبحثالثانً"التعلٌمٌةماهٌتهاومجالهااالجرائً:"،فالمبحثاألول

اللسانٌاتالعامةوتعلٌماللغات:"،والمبحثالثالث"ومكوناتهاومناهجهاووسائلها

.،التًتمحورتحولالعالقةالقائمةبٌنالحقلٌن"

فكانعبارةعندراسةمٌدانٌةأحصٌتفٌهامجموعةمنالنقاط:الجانب االجرائي  

المهمةعنواقعالتدرٌسفًالتعلٌمالمتوسط،وتناولتفٌهمجاالتالدراسة،وطرٌقة

.التدرٌسفًمادةالقواعدللسنةالرابعةمتوسط،وتحلٌلنتائجاالستبٌان

وأتبعتهذااالخٌربخاتمةعرضفٌهاأهمالنتائجالتًتوصلتالٌها،اعتمدتعلى

.المنهجالتحلٌلًوالتارٌخًواإلحصائًفًعرضالمادةالعلمٌةللموضوع

ومنأهمالمصادروالمراجعالتًاعتمدتعلٌهافًبحثًهًدروسفًاللسانٌات

التطبٌقٌةلصالحبلعٌد،ومباحثفًالنظرٌةاللسانٌةألحمدحسانً،عالماللغةالتطبٌقً

.وتعلٌماللغةالعربٌةعبدهالراجحًوغٌرهامنالمصادروالمراجعاألخرى

أسألهللاعلىأنٌتقبلمنًهذاالعمل،وٌجعلمنهعمالعلمٌاٌستفٌدمنهكلمنٌطلع

.علٌه،والحمدهللربالعالمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــن





 :   المدخل 
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 :التمهٌد   

وبذلك هً مجموعة من . نحن بصدد دراسة اللسانٌات و عالقتها باللسانٌات التعلٌمٌة 

المفاهٌم متفاوتة العمق و األهمٌة و هً عتبات هذا البحث ، و مكوناته األساسٌة ،     

و ذلك بدءا بتعرٌف اللغة عند العرب القدامى و اللسانٌٌن ، ثم اللسانٌات العامة ، 

 .التطبٌقٌة ، و أخٌرا التعلٌمٌة 

اللغة ظاهرة بشرٌة ، ووسٌلة اتصال ، و تبادل المشاعر و االفكار ، وهً مجموعة 

رموز صوتٌة ، منطوقة ، ومسموعة، متفق علٌها ألداء هذه المشاعر و االفكار ، 

منحها هللا لإلنسان و خصة بها ، و مٌزه عن سائر الكائنات الحٌة ، لتكون سبٌلة لمعرفة 

نفسه أوال ، ثم لمعرفة العالم حوله ، و اللغة هً المادة و األداة ، و الصورة بالنسبة 

لإلنسان ، ولقد درسها الغرٌبون دراسة علمٌة موضوعٌة وذلك من خالل النواحً 

 . الوصفٌة ، التارٌخٌة و المقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :   المدخل 
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 : تعرٌف اللغة 

اللسن ، وحدها أنها أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم ،وهً فعلة : اللغة : لغة 

 .من لغوت أي تكلمت 

.هو النطق : اللغو 
1

 

 : اللغة عند العرب القدامى  -1

هـ ، و لقد حظً تعرٌف ابن جنً للغة 392لقد عرف العالم العربً  ابن جنً  ت-

 "الخصائص "بشهرة واسعة لدى الكثٌر من و ذلك فً  

".أما حدها فهً أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم : " بقوله 
2

 

ٌمكننا أن نالحظ فً هذه المقولة أن اللغة هً سلسلة من األصوات المتشابهة ،  -

" ابن حبنً "و ٌستعملها االنسان فً مجال التعبٌر عن أغراضه و مقاصده و كان 

ٌعنً أن اللغة ال تنشؤ إال فً مجتمع ٌعبر بها عن حاجاتهم        " كل قوم " ٌقصد ب 

وهذا التعرٌف .و أفكارهم ، وعن مشاعرهم ، و نقل المعلومات من شخص آلخر 

 : ٌرتكز على المسائل التالٌة هً 

أن اللغة أصوات ، ووسٌلة للتعبٌر ، و تختلف من قوم إلى آخر ،و كذلك أن  -

 .اللغة ظاهرة اجتماعٌة 

 

 

                                                           

.214، المجلد الثالث عشر، دار صادر للطباعة والنشر، بٌروت، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ط- 1   
، المجلد االول، دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع، بٌروت، 3ابن جنً، الخصائص، تحقٌق عبدالحمٌدهنداوي،ط- 2

.87ص    



 :   المدخل 
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 : اللغة عند ابن خلدون 

" عبارة المتكلم عن مقصوده : " عرف ابن خلدون اللغة بؤنها 
1

 

" وتلك العبارة فعل لسانً ناشئة عن القصد إلفادة الكالم ، و العضو الفاعل لها هو 

 " اللسان 

  نستنتج أن اللغة عند ابن خلدون هً تعبٌر الناس عن مقاصدهم و هً و سٌلة

التعبٌر ٌمتلكها متكلم اللغة و ٌعبر بواسطتها عن آرائه و متطلباته ، و أحاسٌسه و كذلك 

هً فعل لسانً ، أي نشاط انسانً ٌقوم به االنسان عبر لسانه ، و هً نظام تواصلً 

قصدي ، أي أن الفعل اللسانً فعل قصدي نابع عن تصمٌم االنسان على التعبٌر عن 

 .ذاته ، و على التواصل مع االخرٌن ، وهً ملكة راسخة ، و استعداد فطري 

 : اللغة عند ابن سنان الخفاجً 

.".اللغة هً ما ٌتواضع القوم علٌه من الكالم 
2

 

  أن اللغة عند ابن سنان الخفاجً تحتوي : ٌمكننا أن نالحظ فً هذا التعرٌف على

أن اللغة مواضعة أو اصطالح و كذلك االصطالح قائم بشكل أو : على مسؤلتٌن هما 

 .بآخر ضمن القوم الذٌن ٌتكلمون اللغة 

 

 

 

                                                           

، دار البلخً للنشر والتوزٌع، دمشق، 1، ط2خلدون، ت، عبدهللا محمد الدروٌش، جعبدالرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن -1 

.368م،ص 2004هـ، 1425   
م،          1992هـ، 1412، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر، بٌروت، 1مٌشال زكرٌا، بحوث السنٌة، ط- 2

.60-59ص    



 :   المدخل 
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 : اللغة عند االلسنٌٌن -2

 « Ferdinand de Saussure »: اللغة عند دي سوٌسر 

".اللغة نظام من األصوات ٌرتبط به نظام من األفكار ،وهً نتاج جماعً 
1

 

و كان ٌقصد دي سوٌسر من أن اللغة نظام أي تتشكل من مجموعة العناصر أو  -

رموز صوتٌة مرتبطة بمجموعة من األفكار و تشكل لنا لغة سلٌمة ٌنطقها الفرد مع 

جماعة من االشخاص ، و أن اللغة نتاج جماعً أي اللغة هً ظاهرة اجتماعٌة ،       

و إنسانٌة عامة فً المجتمعات ، وهً عبارة عن المٌول و القدرات اللغوٌة عند االنسان 

 .، وهً عبارة عن أصوات و رموز ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

  » N. Chomsky »: اللغة عند تشو مسكً 

اللغة ملكة فطرٌة عند المتكلمٌن بلغة ما ، لتكوٌن و فهم جمل نحوٌة : " ٌقول  -

."
2 

 فهو ٌختلف فً ظاهرة عن (N.Chomsky)  نستخلص من تعرٌف تشو مسكً -

كثٌر من التعرٌفات التً قدمها بعض علماء اللغة ،إال انه ٌضع لنا حقائق جدٌدة عن 

تعرٌفه ،وهً أن االنسان مزود بقدرة لغوٌة فطرٌة عامة ،تمكنه من استخدام اللغة ،   

و أنها وسٌلة لفهم طبٌعة العقل البشري ،و الجمل هً محور نشاط االتصال االنسانً 

 .أداء أو فهما

 

                                                           

، المجلس االعلى للثقافة للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1بول كوبلٌولٌتساجانز، علم العالمات، جمال الجزائري، ط- 1

.21م، ص 2005   
صحا عواد سلٌم الخوالدة، المسؤلة اللغوٌة بٌن ابن جنً وتشومسكً، مخطوط ماجٌستر، اشراف محمود الدٌكً، - 2

  .20، ص 2006جامعة آل البٌت، كلٌة االداب والعلوم اإلنسانٌة، قسم اللغة العربٌةوادابها، 



 :   المدخل 
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 « Edward sapeur »: اللغة عند سابٌر 

فإن اللغة نظام بشري غٌر غرٌزي لتبلٌغ االفكار و االحاسٌس و الرغبات : " ٌقول 

".بواسطة رموز مستحدثة بطرٌقة إرادٌة 
1

 

عن اللغة على أنها ظاهرة إنسانٌة وغٌر ( E.sapur)ومن خالل ما ذكره سابٌر 

غرٌزٌة ،تقوم بتوصٌل العواطف و االفكار ،و الرغبات ،بواسطة رموز صوتٌة و إذن 

اللغة مكتسبة ،أي أنها ال تولد مع االنسان ،بل ٌكتسبها بعد الوالدة و اللغة هً نظام ، 

 .وخاصة باإلنسان فقط ،وهً مرشد للواقع االجتماعً

 : خصائص اللغة 

إن اللغة التً ٌستخدمها االنسان للتواصل مع أبناء جنسه تشمل على خصائص فرٌدة ، 

تمٌزها عن تلك التً تستخدمها الحٌوانات للتواصل فٌما بٌنها ، فاللغة هً نظام من 

العالمات المتواضع علٌها اعتباطا ، التً تتسم بقبولها للتجزئة ، و ٌتخذها االنسان 

 . للتعبٌر عن أغراضه ،والتواصل مع االخرٌن

 : كونها نظاما  -1

"      قدم أول تصور للغة ،  «Ferdinand de Saussure» فردٌناند دٌسوسٌر   -

" و حٌث عدها نظاما من االشارات 
2 

 : تعقٌب 

ومن خالل ما قدمه دي سوٌسر عن اللغة بؤنها نظاما ، والذي ٌعد مجموعة من  -

القواعد التً تضبط سٌر عمل معٌن ، و أن النظام فً اللغة ، هو نظام ثنائً أي صوتً 

                                                           

م، ص 2005، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، بن عكنون، 2أحمد مومن، اللسانٌات النشؤة والتطور، ط- 1

209.   
ط، دار الكتاب الحدٌث للنشر .صالح حسٌن ، اللسانٌات وعلم اللغة المعاصرة وعالقته بالعلوم االنسانٌة ، د -2 

.5، ص 2008والتوزٌع، القاهرة،    
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و داللً اللغة ما كانت منظمة ، ماكنا نستطٌع تعلمها ، واستخدمها وسٌلة لالتصال مع 

 .االخرٌن ،و أن كل لغة تحتوي على نظامٌن داللً و صوتً 

" أخت "العالمة اللغوٌة اعتباطٌة ، و دلٌله فإن فكرة " فقد دي سوسٌر :االعتباطٌة - 2

التً تقوم مقام الدال " ت -خ-أ:"ال ترتبط بؤٌة عالقة داخلٌة مع تعاقب هذه االصوات 

."بالنسبة الٌها 
1 

ال تعنً االعتباطٌة أن أي شًء ٌتعلق باللغة ال ٌمكن التنبإ به ،بما أن الرابط  -

 .بٌن الدال و المدلول اعتباطً 

" عبارة عن مستودع من العالمات " اللغة فً نظر دي سوٌسر :كونها عالمات - 3
2

 

و كان ٌقصد دي سوسٌر بالعالمة هً وحدة اساسٌة فً عملٌة التواصل بٌن  -

أفراد مجتمع معٌن ، و تضم جانبٌن أساسٌن هما ، الدال و المدلول ، فالدال هو الصورة 

هو التصور أو الشًء المعٌن ، وهما : السمعٌة التً تدل على شًء ما ، و أما المدلول 

عند دي سوٌسر حقٌقتان نفسٌتان ،و أن العالمة ال تربط بٌن الشًء و االسم بل تربط 

 .بٌن المفهوم و الصورة السمعٌة 

 : وظائف اللغة 

لما كانت اللغة هً الرابط الذي ٌصل بٌن األفراد فلها عدة وظائف ٌمكن اٌجازها فً ما 

:                                                                                            ٌلً

 .                                                                                                                                                 توصٌلٌة وظٌفة-

.                                                                                            وظٌفة تبلٌغٌه - 

.                                                                                وظٌفة خطابٌة- 

 . وظٌفة تعبٌرٌة- 

                                                           

.06المرجع نفسه، ص - 1   
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 :تعرٌف اللسانٌات

 : توطئة 

اللسانٌات علم حدٌث ، بل هً أحدث العلوم االنسانٌة عهدا فً مطلع القرن العشرٌن ، 

و تمثل نافذة مفتوحة على العالم الغربً ، من خاللها نطلع على ابداعاته العلمٌة          

و المعرفٌة ،وهً العلم الذي ٌدرس اللغة على منهج علمً ، وٌتخذ اللغة التً ٌتكلم بها 

االنسان موضوعا له ،و لما كانت اللسانٌات علما  قائما بذاته فإنها بدورها تتؤسس على 

 .هذه االبعاد الثالثة التً تصحب مسار هذا العلم و تإطره

"اطلق علٌها باسم علم النحو  ":   المرحلة االولى 
1

 

ومن خالل هذه المرحلة التً عرفت علم النحو ، و كان ذلك بهدف تنظٌم  -

القواعد للتمٌٌز بٌن الصٌغ الصحٌحة و غٌر الصحٌحة ، وهو ال ٌستهدف معرفة اللغة 

 .لذاتها ، و إّنما على أسس معٌارٌة  لوضع و تباٌن القواعد 

 : ثم ظهر بعد مرحلة أخرى وهً مرحلة الفٌلولوجٌا  -

و هو ال ٌدل عند القدماء ما ٌدل " مرحلة الفٌلولوجٌا أو فقه اللغة ،  :المرحلة الثانٌة

علٌه علم اللسان الحدٌث ،إذ كانوا ٌسعون الى ضبط النصوص و تؤوٌلها و التعلٌق 

." علٌها 
2 

و نستخلص أن  هذا العلم ظهر فً االسكندرٌة ، و هو مصطلح عربً أصٌل ،  -

أن ٌوثق النصوص ، و ٌنشرها ، و ٌعلق علٌها ،               . فقد كانت مهمة هذا العلم االولى 

و كان ٌتناول كل هذا بمنهجه الخاص ، المتمثل فً النقد ، و كانت تهتم بالمكتوب كما 

 .تهتم بتارٌخ األدب و المإسسات ،فهً تركز على القدٌم بدل الحدٌث 

                                                           

، دار الكتب العلمٌة للنشر و التوزٌع ، 1مشتاق عباس معن ، المعجم المفضل فً مصطلحات فقه اللغة المقارن ، ط-1 

.م1423بٌروت ،    
80 ص1987، دار توقال للنشر و التوزٌع ، المغرب ، 1حنون  مبارك ،مدخل إلى لسانٌات سوسٌر ، ط  2-  
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 : ظهر فقه اللغة المقارن او علم اللغة المقارن ،الذي هو  : اما المرحلة الثالثة

"دراسة موضوعٌة مستندة إلى المنهج المقارن "  -
1 

فقد بدأ هذا العلم عندما أكتشف إمكان مقارنة اللغات فٌما بٌنها ، و كان هذا هو  -

" أساس علم الفٌلولوجٌا المقارنة ،أو النحو المقارن ،و ارتبطت نشؤته بالعالم اللغوي 

 ".نظام تصرٌف السنسكرٌتٌه " وقد ظهر كتاب (Franz Bopp) " فرانزبوب 

و منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ علم اللغة برسم حدود موضوعة و منهجه  -

 Ferdinand de   » " فردٌناند دي سوسٌر " مع ظهور العالم السوٌسري 

Saussure»  و التً فتحت الباب أمام " محاضرات  فً علم اللغة العام " من خالل

تطور نظري مذهل للسانٌات مع بداٌات القرن العشرٌن ،و مناداتها بدراسة اللغة 

 .تزامنٌنا دراسة علمٌة و صفٌة

اللسانٌات ، االلسنة ، علم اللغة ، : و قد أطلق على هذا العلم عدة تسمٌات منها  -

 .الخ .......و علم اللسان 

علم اللغة هو علم ٌرشدنا إلى مناهج سلٌمة لدراسة : " و ٌقول محمود السعران  -

أي ظاهرة لغوٌة ، و هو ٌهدٌنا إلى مجموعة من المبادئ و األصول متكاملة ،مترابطة 

"عن اللغة و حقٌقتها 
2

                                                                        

عن هذا العلم الذي ٌوجهنا لدراسة الظواهر " محمود السعران " ومن خالل ما ذكره 

اللغوٌة بمناهج سلٌمة ، و مبادئ و أصول متكاملة ، وٌنبغً أن تكون فً ذهن الباحث 

اللغوي دائما ، مهما كان موضوع بحثه ، و تكون هذه األصول مترابطة بحقٌقة اللغة ، 

أن " دي سوسٌر " وأن هذا العلم هو المنهاج الجدٌد فً فهم اللغة و دراستها ٌقول 

".موضوع علم اللغة الوحٌد و الصحٌح هو اللغة المعتبرة فً ذاتها ومن أجل ذاتها 
3

 

                                                           

. 81المرجع نفسه ، مشتاق عباس ، ص -1   

دار النهضة العربٌة للنشر و التوزٌع ، بٌروت ،      . ط.محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربً د- 2

  22، 21ص 

.49 المرجع نفسه ، ص   3-  



 :   المدخل 

 

18 
 

عن موضوع علم اللغة الوحٌد و هو " دي سوسٌر"نشٌر من خالل ما جاء به  -

أي فهو ٌدرسها كما هً ، و كما تظهر ، فال ٌغٌر من " فً ذاتها " اللغة المعتبرة 

فمعناه من ذلك دراستها دراسة " من أجل ذاتها " طبٌعتها ، وأما إن علم اللغة ٌدرسها 

 .موضوعٌة ، تستهدف الكشف عن حقٌقتها 

وبما أن هذا العلم تشكلت نظرٌاته عند الغرب ، فإن مصطلحاته جاءت بناء على  -

ثقافته الغرب ،فهذا العلم له عدة أسماء مترجمة باإلنجلٌزٌة و العربٌة ، و الفرنسٌة ، 

أن هذا العلم كعلم فتً فً . غٌر أنه تبٌن من خالل المراجع المعتمدة عند اللغوٌٌن 

"ٌقوم بدراسة اللغة دراسة  علمٌة" القرن العشرٌن 
1

 ،و  هدفه االساسً هو فهم اللغة 

االنسانٌة و دراستها علمٌا و  اعتبارها وسٌلة للتواصل على أساس أنها منظومة من 

 .المستوٌات الصوتٌة ، و الصرفٌة ، التركٌبٌة ، الداللٌة و النحوٌة 

:                                                                        اللسانٌات التطبٌقٌة

علم اللغة التطبٌقً او ما ٌسمى باللسانٌات التطبٌقٌة ، و هو حقل من حقول اللسانٌات ، 

م و صار 1946و هو علم فتً النشؤة ، لم ٌظهر باعتباره مٌدانا مستقال إال منذ سنة 

موضوعا فً معهد تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة ، بجامعة مٌتشجان ، هو علم جامع ٌدل على 

.         تطبٌقات متنوعة لعلوم اللغة ، فً مٌادٌن متعددة لحل مشكالت ذات صلة باللغة

و كثٌر من هذه المجاالت أصبح الٌوم علما متخصصا ،مستقال بذاته ،و ٌجمع كل هذه 

التخصصات ذات صلة باللغة ،و أنها مشكالت تبحث عن حل مناسب،و ذلك بعد 

" كوردر" عرف .1964االنتشار الواسع الذي عرفه هذا العلم ، الذي تؤسس سنة 

 االستفادة من المعارف التً توصلت إلٌها اللسانٌات :" اللسانٌات التطبٌقٌة بؤنها 

 

                                                           

 .10-9سمٌح مقدادي ،مدخل إلى اللسانٌات ،هتان،نظام التعلٌم المطور لالنتساب جامعة الملك ،فٌصل ،ص  -1
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النظرٌة عن طبٌعة اللغة ، استفادة تهدف الى تحسٌن كفاءة األداء فً بعض المهام 

".العلمٌة التً تمثل ركنا أساسٌا فٌها  
1

                                                   

ومن خالل تعرٌف كوردر ، حقٌقة أن اللسانٌات التطبٌقٌة لٌست تطبٌق للسانٌات العامة 

، وإنما هً مٌدان تلتقً فٌه علوم مختلفة حٌن تتصدى لمعالجة اللغة ، أو هو علم ذو 

و تحسٌن كفاءة .  أنظمة علمٌة تقوم بوضع نتائج للمشكالت اللغوٌة ، ووضع حلول لها 

.                                                            األداء فً بعض المهام العلمٌة لدراسة الظواهر اللغوٌة 

"عبده الراجحً " ثم نمٌل إلى تعرٌف 
2

 فً كتابه علم اللغة التطبٌقً و تعلٌم العربٌة 

علم مستقل بذاته ،له إطاره المعرفً الخاص ،و منهج  ٌنبع من داخله ، : "فٌقول إنه 

"                                            من ثم فهو فً حاجة الى نظرٌة مستقلة عن العلوم االخرى 

ومن خالل ما ذكره عبده الراجحً فً كتابه عن هذا العلم الذي هو لٌس سلسلة من 

االسالٌب و االجراءات و العملٌات حسب راٌه ، كذلك ٌرى أنه علم مستقل بذاته ، ومن 

ثم فهو بحاجة إلى نظرٌة تكون مستقلة عن العلوم                                                         

ٌربط العلوم التً تعالج النشاط اللغوي " جسرا " ٌمثل " علم و سٌط" و ٌرى كذلك أنه 

االنسانً ، كعلوم اللغة ، و النفس ، و االجتماع و التربٌة ،أو هو النقطة التً تلتقً 

".عندها هذه العلوم و اشباهها 
3

                                                                                          

ومن خالل هذا إنه علم وسٌط ٌربط بٌن مختلف العلوم التً تعالج اللغة البشرٌة ، وله 

عالقات مع مجاالت متعددة كعلم النفس ، و االجتماع و غٌرها من العلوم التً تعالج 

نفس الظاهرة اللغوٌة ،أو هو نقطة االلتقاء عند هذه العلوم                                                            

إن اللسانٌات التطبٌقٌة هً فرع من فروع علم اللغة ، تعتمد على مجموعة من 

الدراسات التً ترتبط بالنظرٌة ، وهً تطبٌقٌة تتعامل مع الحٌاة الٌومٌة  و القضاٌا 

التً تعالجها ، و تحاول هذه اللسانٌات التطبٌقٌة تطبٌق المبادئ االساسٌة ، و المفاهٌم 

الرئٌسٌة لعلم اللسان النظري ، بعد أن تستكمل تلك النقائص الموجودة فٌه ، وٌجري 
                                                           

19المرجع نفسه، ص -1    
م، 1995عبده الراجحً، علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة، دار المعرفة الجامعٌة للنشر والتوزٌع، اإلسكندرٌة، -2 

12-11ص    
.13المرجع نفسه، ص - 3   
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علٌها الدراسات التطبٌقٌة ، وٌدرس الحلول و كٌفٌة تجسٌدها ، ومن منظورها العام هو 

اٌجاد حلول لمشكلة معٌنة تخص ممارسة اللغة ،وتغٌر الظروف ،و ٌحاول أن ٌجعل " 

".مجال التعلٌم مساٌرا للتغٌرات الزمانٌة 
1

                                                              

بمعنى إنها تقوم بدراسة المشكالت و إٌجاد حلول لها تخص ممارسة اللغة و ٌتغٌر 

 .حسب الظروف التً تكون فٌها تلك الدراسة 

:                                                                                ومن مجاالته هً 

 وٌبٌن من خاللها طرٌقة تعلٌم اللغة و التً تكون شفوٌة أو :تعلم اللغات و تعلٌمها 

                                                                                                  .مكتوبة 

 هو علم ٌتوجه الى دراسة اللغة و السلوك اللغوي الذي هو حلقة :"علم اللغة النفسً 

".اتصال بٌن علم اللغة و علم النفس
2

                                                             

 هو علم ٌدرس اللغة من حٌث هً حدث لغوي اجتماعً أي أن :علم اللغة االجتماعً 

اللغة ظاهرة اجتماعٌة و عالقتها بالمجتمع                                                                    

                                                                                                       .تصمٌم االختبارات 

                                                                          .عالج أمراض النطق و الكالم 

                                                                  .التخطٌط اللغوي أو مصطلح الهندسة اللغوٌة 

                                                                   . صناعة المعاجم

.الترجمة
3

 

 

 

                                                           

.20-19م، ص 2009، دار هومة للنشر والتوزٌع، 4 صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة، ط-1   
محمود اسماعٌل صالح، محاضرة اللسانٌات التطبٌقٌة ماهٌتها ومجاالتها، منتدى برئاسة محمد الهدلف، -2 

.هـ1437 ربٌع االخر 20تخصٌص اللسانٌات التطبٌقٌة، جامعة الملك سعود، المدٌنة المنورة،    
.18المرجع السابق، صالح بلعٌد، ص - 3   
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:                                                                          اللسانٌات التعلٌمٌة 

توطئة                                                                                              

م بجامعة برٌطانٌا ، وكذلك اطلق هذا 1945التعلٌمٌة مصطلح ظهر حوالً سنة 

تعلٌمٌة اللغات "فً مإلفة " فرانسو كلوسٌت " م عند اللغوي 1950المصطلح سنة 

علم ٌهتم بقضاٌا " باللغة االجنبٌة ، وهو " دٌدكتٌك " ، و هو ٌطلق علٌه " الحٌة 

وبطرق . التدرٌس اللغوي ، و طبٌعة تنظٌمها و عالقتها بالمعلمٌن  و المتعلمٌن 

".اكتسابها 
1

                                                                              

ومعنى ذلك أن هذا العلم الذي ٌهتم بقضاٌا التدرٌس ، أو ما ٌعرف بصناعة التعلٌم حٌث 

تؤكد بؤن التعلٌم ال ٌقوم على تعلٌم البنى اللغوٌة دون الممارسة المٌدانٌة التً تسمح 

للمتعلم بالتعرف على قٌم االقوال و الكالم ، و دالالت العبارات فً مجال استخدامها ، 

و لها عالقة مع المعلمٌن و المتعلمٌن ، و طرق تحصٌل المعارف و الكفاءة  لتعلٌم 

".                                                                                  اللغات

اللسانٌات التعلٌمٌة باعتبارها علما قائما بذاته له مرجعتٌه المعرفٌة  ومفاهٌمه ، 

اللسانٌات التعلٌمٌة مصطلح  وضع فً اللغة " اصطالحاته ،و اجراءاته التطبٌقٌة ،

 la didactique des"العربٌة لٌقابل به المصطلح الغربً المشهور بالتركٌب االتً 

langues  " ًتعلٌمٌة اللغات " ، وترجمتها ه                                     .

" و آخر تعلٌمٌة "تعلٌم اللغة  " علم تعلٌم اللغات " وآخرون ٌستعملون المركب الثالثً 

".، والتسمٌة الشاملة هً لسانٌات تعلٌمٌة اللغات 
2

تتعلق بكل مواد " التعلٌمٌات " 

فعل تعلٌم اللغات ،و النظر فٌه على ضوء " التعلٌم دون استثناء ،وتعلٌمٌة اللغات هً 

".كل االختصاصات القرٌبة من مجاالت التعلٌم 
3

  أي أن تعلٌمٌة اللغات هً تتعلق بكل 

مواد التعلٌم ، وأن اللسانٌات التعلٌمٌة هً لسانٌات تطبق و تمارس درسها بكل طاقاتها 

                                                           

، دٌوان المطبوعات، الجامعة للنشر 2أحمد حسانً، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات، ط- 1

.150، ص 2009والتوزٌع،    

. 149المرجع نفسه ، ص - 2  

، دٌوانا المطبوعات الجامعٌة 2مسعودة  خالف، مقال ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات، ط -3

.150، ص 2009للنشر والتوزٌع ،    
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22 
 

ومن المفٌد أن نشٌر هنا إلى ما .، وهً متخصصة فقط فً تعلٌم اللغات و تدرٌسها 

التعلٌمٌة بكونها " ذهب الٌه عمار ساسً فً مقال نشرته مجلة أصوات الشمال ، حول 

علم ٌختص بدراسة أنجع الطرق فً التحصٌل المعرفً ،و هو أشمل ،أجمع و أعم ال 

نه ٌختص بطرق تحصٌل اللغات ، و اللغة أصوات و مفردات و تراكٌب و دالالت       

".و أسلوب 
1

بكونها هً تدل على " عمار ساسً " ونحن نتحدث عن التعلٌمٌة عند 

التعلٌم ، وتستهدف إلى نقل المعلومات و المهارات من المعلم الى المتعلم ، وتجاوز 

التعلٌم مهمة التلقٌن لتحصٌل كفاءة ، إلى مهمة تحصٌل االداء بتوفٌر حاجات المتعلم           

و االقتصار على تعلٌمه ما ٌحتاج الٌه ، و االستغناء عما ال ٌحتاج إلٌه من اسالٌب                  

و شواهد تثقل ذهنه ، و اللغة عبارة عن أصوات و مفردات واستعملت كلمة 

didactique  " عند الغربٌن منذ مدة طوٌلة ، وهً تدل على التعلٌم ، وتستهدف إلى

نقل المعلومات و المهارات من المعلم الى المتعلم أما عن اختالف التعارٌف التعلٌمٌة 

" المتعلم " فإن اختالفها ٌعود ال نطالقها من عدة زواٌا فهناك من ٌركز على جانب 

هً الدراسة العلمٌة لتنظٌم وضعٌات التعلم "الدٌدكتٌك : "حٌث بعرف التعلٌمٌة كاألتً 

بؤنها " التعلٌمٌة " حٌن تعرف " المعلم " التً ٌعٌشها المتربً ، و هناك من ٌركز على 

علم موضوعه تحضٌر و تجرٌب استراتٌجٌات بٌداغوجٌة تهدف إلى تسهٌل انجاز 

مادة تربوٌة موضوعها " مشارٌع ، و هناك من ٌؤخذ بعٌن االعتبار أن التعلٌمٌة هً

األساسً هو دراسة شروط و إعداد الوضعٌات و المشكالت المقترحة على التالمٌذ ، 

قصد تسٌر تعلمهم و كذلك هً مجال بحث و دراسة ، و فً مفهومها العلم ٌهتم 

".بالمتعلمٌن و بقضاٌاهم النفسٌة و االجتماعٌة 
2

ومعنى ذلك أنها تتقاطع مع علم التربٌة 

 .أو فن التدرٌس

                                                           

هـ، 1438محمد صغٌر نبٌل،مقال فروع علم اللسانٌات الحدٌثة وارتباطاتها العلمٌة، مجلة أصوات الشمال، - 1

.، الراشٌدٌة،03/07/2011م، 2016    www.rachidia.ca.  
مسعود خالف، التعلٌمٌة واشكالٌة التعرٌب فً الجزائر، العلوم االقتصادٌة نموذجا،مخطوط دكتوراه،اشراف - 2

.101، ص 2010كاتب حسن،جامعة  منتوري،قسنطٌنة،قسم اللغة العربٌة،تخصص تعلٌمٌة اللغات،    
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 :التمهيد 

بعدما حاولت فً الفصل التمهٌدي دراسة اللؽة و اللسانٌات العامة ،                  

و التعلٌمٌة ،و كل ما ٌتعلق بالدراسات اللسانٌات و ذلك من خالل فروعها ،                       

و مدارسها ،ففً البداٌة سنتعرؾ على اللسانٌات و كل ما ٌتعلق بدراستها ،                                                  

و باعتبارها نافذة مفتوحة على العالم الؽربً ،ومن خاللها نتعرؾ على العلوم                            

و المعارؾ التً تساعدنا على معرفة هذا العلم الذي ٌدرس اللؽة دراسة علمٌة ،                        

و التمٌٌز بٌن ثالثة مصطلحات مشهورة عند العالم اللؽوي فردٌنا نددي سوسٌر هً 

و ثم انتقلت الى الفروع التً ارتبطت بها اللسانٌات    " اللؽة اللسان ،و الكالم ، " 

و منها علم اللؽة التارٌخً ،الوصفً ،المقارن ،النفسً و االجتماعً ،                                

 .و ؼٌرها من المٌادٌن االخرى 

 .و آرائه فً اللؽة " دي سوٌسر" و كذلك المدارس اللؽوٌة التً تؤثرت بثنائٌات
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 : تعريف اللسانيات 

ورد لفظ اللسان فً القران الكرٌم للداللة على النظام التواصلً المتداول بٌن افراد 

 .المجتمع البشري 

انٍن  : "قال هللا تعالى  ًٍّي  بِبلِبسَس بِب رَس بِبٌنٍن  عَس  .195 –الشعراء  .(195 )" مُم
1 

ا: "قال هللا تعالى  مَس ا وَس ْلنَس نْ  أَسْرسَس ولٍن  مِب سُم انِب   ِبالاَّل  رَس هِب  بِبلِبسَس ٌِّينَس  قَسْومِب ٌُمبَس لُّل  ۖ لَسهُممْ  لِب ٌُم ِب ُم  فَس نْ  هللااَّل اءُم  مَس شَس  ٌَس

ي ْهدِب ٌَس نْ  وَس اءُم  مَس شَس وَس  ۚ ٌَس هُم ٌزُم  وَس زِب ٌمُم  اْلعَس كِب  2(. 4) سورة ابراهٌم اآلٌة)"  اْلحَس

 : اصطالحا 

 " : علم اللؽة" أو " اللسانٌات " ٌعرؾ عبد التواب رم ان 

علم اللؽة ،هو العلم الذي ٌبحث فً اللؽة ،و ٌتخذها مو وعا له ،فٌدرسها من " 

النواحً الوصفٌة ،و التارٌخٌة ،و المقارنة ،كما ٌدرس العالقات الكائنة بٌن اللؽات 

المختلفة او بٌن مجموعة من هذه اللؽات ،و ٌدرس وظائؾ اللؽة و اسالٌبها المتعددة ، 

" .و عالقتها بالنظم االجتماعٌة المختلفة 
3 

ٌمكننا نستنتج ان اللؽة التً ٌبحث فٌها هذا " عبد التواب رم ان " عند تؤملنا لتعرٌؾ 

العلم ،لٌست هً اللؽة العربٌة او االنجلٌزٌة ،و نما هً اللؽة فً ذاتها ومن أجل ذاتها     

و هً اللؽة التً تظهر و تتحقق ،ولها لهجات متعددة  ،فان هناك أصوال                             

و خصائص جوهرٌة ،تجمع ما بٌن هذه اللؽات ،و معنى أن كال منها لؽة او نظام 

 .اجتماعً معٌن ،و تحقق وظائؾ معٌنة ،و ٌنتقل من جٌل ؼلى آخر 

 
                                                           

.195اآلٌة : سورة الشعراء   1  
.4اآلٌة :  سورة ابراهٌم  2  

هـ، 1417، مكتبة الخانجً، القاهرة، 3 رم ان عبدالتواب، المدخل الى علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي، ط

.8م،  ص 1997 3
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 :نشأة اللسانيات 

تعتبر اللسانٌات العامة بوصفها علما أكادٌمٌا  مستقال من العلوم الحدٌثة نسبٌا  : تمهيد

 ألنها نتاج القرن التاسع و ثمرة االعمال المشتركة فً أوروبا  و امرٌكا و برٌطانٌا 

ترجع بداٌة اللسانٌات بوصفها علما حدٌثا الى القرن الذي شهدت فٌه ثالثة منعطفات 

كبرى فً مسٌرة هذا العلم ،هً اكتشاؾ اللؽة السنسكرٌتٌه ظهور القواعد المقارنة ،   

و نشوء علم اللؽة التارٌخً ،و الوصفً ،و لذا وصل هذا العلم فً عصرنا الى قمة 

 على استٌعاب ثقافات العصر و تقنٌاته ،بعد ان كان مجرد اجتهادات ،     عالٌة ،قادرا

.و افترا ات ،وقواعد معٌارٌة 
1
 

و علٌنا أن نقول أن هذه  االجتهادات و االفترا ات ،وهً قدٌمة ،تمثل فً حقٌقتها 

 .تارٌخ البحث اللؽوي فً العالم 

 William)"    ولٌام جونز " على ٌد " اكتشاؾ اللؽة السنسكرٌتٌة " وأوال كان 

Jones) ن اللؽة السنسكرٌتٌة مهما كان قدمها ،بنٌة رائعة اكمل :" م فٌقول 1786عام 

من االؼرٌقٌة و أؼنى من الالتٌنٌة ،وهً تنم عن ثقافة ارقى من ثقافة هاتٌن اللؽتٌن 

،لكنها مع ذلك تتصل بصلة وثٌقة من القرابة الى مجرد الصدفة ،و ال ٌسع اي لؽوي 

بعد تفحصه هذه اللؽات الثالث  ال أن ٌتعرؾ بؤنها تتفرع من أصل مشترك زال من 

".الوجود
2
 

 ن اللؽة السنسكرٌتٌة مهما كان قدمها فهً أكمل و أؼنى من " ولٌام جونز " ومنه ٌحدد 

االؼرٌقٌة و الالتٌنٌة و كذلك العالقات التً تربط السنسكرٌتٌة بهذه اللؽات ،و لم ٌكن 

هناك انفصال تام بٌن هذٌن الطرفٌن ،و ذلك باعتبارها لؽة الهند و هً أقدم من لؽات 

 .العالم 
                                                           

 1997، عالم المعرفة للنشر والتوزٌع، الكوٌت،3روبنز، موجز تارٌخ علم اللؽة فً الؽرب، ت، احمد عوض، ط-1 

.197م، ص    
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ومن خالل انتقال االثار الهندٌة اللؽوٌة الى أوروبا ،و بخاصة الدراسات المتعلقة باللؽة 

السنسكرٌتٌة ،فقد ظهرت أول ترجمة لها فً أوائل القرن التاسع أوروبا ،فٌقول بلومفٌلد 

:(Bloomfield) "  لقد كانت الهند صاحبة الف ل فً  ثارة معلومات ادت  لى االفكار

و قد و ع النحو الهندي أمام أوروبا للمرة " و ٌقول أٌ ا " األوربٌة الحدٌثة عن اللؽة 

األولى و صفا كامال دقٌقا شامال للؽة مإسسا على المالحظة العملٌة ال على 

."االفترا ات    النظرٌة 
1

                                                                         

 مبٌنا أثر الدراسات ( Bloomfield)"بلومفٌلد " ٌمكن أن نلخص من خالل ما قاله  

الهندٌة على علم اللؽة الحدٌث ،وأن لها الف ل فً اثارة المعلومات ،و كذلك النحو 

الهندي الذي و ع أمام أوروبا وصفا كامال ،وشامال للؽة ،مإسسا على المالحظة ال 

على االفترا ات و الجدٌد فً هذا المو وع هو استخدام اللؽة السنسكرٌتٌة أساسا 

أسلوب " للمقارنة  من اللؽات االوروبٌة ،و هكذا صار هذا االكتشاؾ مادة لتطبٌق 

استعمل مصطلح الفٌلولوجٌا استعماال علمٌا دقٌقا ،ثم تعمق هذا " ولؾ " المقارنة 

 و هو اشهر من طبق اسلوب (Schlegel)"شلٌجل " العالمة : االتجاه مع علماء مثل 

المقارنة فً الدارسات اللؽوٌة فً آنذاك ،الذي نبه االذهان الى صالت التشابه الكثٌرة 

راسك " بٌن اللؽات االوروبٌة والهندٌة بع ها ببعض ،وٌرى بعض مإرخً اللؽة أن 

" قواعد المقارنة " رائدا من رواد قواعد المقارنة ،و لكن ال ٌمكن أن ٌسمى مإسس " 

ألنه كتب باللؽة الدانماركٌة ،و لم ٌطلع على السنسكرٌتٌة مباشرة مع انه كان اقرب من 

الى الطرٌقة العلمٌة ،و أدق منه ،وبما أن العلم تشكلت  (Franz Bopp )"بوب" 

 )" جرٌم " نظرٌاته عند أهم اعالم هذا القرن ،و كذلك هناك العالمة االلمانً 

Grimm(  )1787 – 1863 ) الذي ٌعتبر وا ع النحو المقارن،
2

 ،و مإسس 

 (Bopp)" بوب " ،وهناك اٌ ا " قواعد اللؽة االلمانٌة " المدرسة الجرمانٌة ،و كتاب 

مإسس قواعد المقارنة الذي ال ٌنازع ،لقد ظل ٌبحث فً مجال المقارنة نصؾ قرن من 

                                                           

 ، عالم الكتب للنشر و التوزٌع ، القاهرة ، 1 احمد مختار عمر ، محا رات فً علم اللؽة العربٌة الحدٌث ، ط 

1 . 14 ،ص 19995
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الزمن ،بعد أن درس مجموعة من اللؽات ،كالفارسٌة و العربٌة و العبرٌة ،ٌمكن ان 

هو اثبات القرابة " قواعد المقارنة " نستنتج من خالل ما ذكر ان الهدؾ االساسً من 

بٌن اللؽات ،وهً ال تسعى الى تتبع تارٌخها خطوة بخطوة ،بل تعتمد طرٌقة الموازنة 

الدقٌقة الصارمة ،ؼٌر ان قواعد المقارنة تهتم بإثبات الصلة و القرابة بٌن اللؽات ومن 

خالل بحوث علم اللؽة المقارن مهدت السبٌل امام بحوث علم اللؽة التارٌخً ،فانتقل 

العلماء من الموازنة و المقارنة بٌن اللؽات الهند اوروبٌة الى الموازنة بٌن مظاهر كل 

.                                                                   لؽة فً مراحلها المختلفة 

 ن االسلوب التارٌخً هو اسلوب جدٌد ٌهتم بمعرفة التطورات اللفظٌة فً لؽة ما ، " 

من خالل مجموع تارٌخها ،كما اهتمت مدرسة النحوٌٌن المحدثٌن بهذا االسلوب الذي 

" كان ٌعد العلم الرائد فً فكر القرن التاسع عشر 
1

وبما انه علما رائدا جدٌدا ،فإنه 

ٌبحث فً تطور اللؽة الواحدة عبر القرون أو بمعنى اخر ،التؽٌر فً اللؽة الواحدة على 

مدى الزمن ،أي البحث فً تارٌخها من اقدم نصوصها المدونة                          

" كانت معالم جدٌدة تت ح فً أو أخر القرن التاسع عشر ،و بداٌة القرن العشرٌن وهو 

 Ferdinand de)"     فردٌنا ندد وسوسٌر " الذي دعا  لٌه  " علم اللؽة الوصفً 

Saussure) دراسة الظواهر اللؽوٌة فً فترة زمنٌة " و قوام هذا االسلوب المنهجً هو

" .محددة ،و بالوصؾ العلمً البعٌد عن االحكام المسبقة أو معاٌٌر الخطؤ والصواب 
2

                                                                                                     

ان هذا االسلوب ٌقوم بدراسة اللؽة فً فترة زمنٌة و مكانٌة محددة ،بعٌد عن االحكام              

و المعاٌٌر ،وان البحث الوصفً ال ٌجوز له  ان ٌخلط بٌن المراحل الزمنٌة و 

المستوٌات المختلفة ،مما زاد اهتمام الباحثٌن به ،حٌث أصبح علم اللؽة الوصفً سائدا 

 .عند اكثر المشتؽلٌن ببحث اللؽة فً كل انحاء العالم 

عرؾ مطلع القرن العشرٌن تحوال هاما فً تارٌخ الفكر اللسانً الحدٌث ،و تحدٌدا 

 (Ferdinand de        saussure)"  فردٌناند دوسوسٌر " مع ما قدمه اللسانً  

                                                           

1 . 21ه ، ض 1429، دار الفكر للطبع و النشر ، دمشق ، 3 احمد محمد قدور ، مبادئ اللسانٌات ، ط 
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الذي لقب بابً اللسانٌات الحدٌثة ،وعلى الرؼم من ان " فً محا راته الشهٌرة ،

اهتمامه طٌلة حٌاته العلمٌة كان منصبا على اللسانٌات التارٌخٌة ،فقد كان للفصل 

الذي خصصه للدراسات التزامنٌة فً اخر حٌاته أثر جدري فً اللسانٌات الحدٌثة 

 ."
1

بابً   لقب(Ferdinand de saussure)" فردٌناند دو سوسٌر"  بمعنى ان 

اللسانٌات الن محا راته عدت تؤسٌسا لمرحلة جدٌدة مؽاٌرة لتصورات الدارسٌن 

السابقٌن ،السٌما ما قدمه العلماء فً القرون الوسطى ،و عصر النه ة حتى نهاٌة 

القرن الثامن عشر ،و ت اؾ الى ذلك بحوث اللسانٌات التارٌخٌة و المقارنة                

.                                                                                        و الوصفٌة 

بعد وفاته ،قام اثنان من " ولقد كانت محا راته أهم عمل فً الحقل اللؽوي ،و 

تشارلز بالً و البرت ٌجمع المحا رات التً كان ٌلقٌها على :تالمذته و هما 

 Ferdinand de)" فردٌناند"طالبه باالستعانة بما دونه هإالء الطالب ،و ما تركه 

saussure) محا رات فً اللسانٌات "  من مذكرات و نشراها فً كتاب بعنوان

" .العامة 
2

فردٌناند "  ومن خالل ما تقدم ٌمكن أن نستخلص أن محا رات 

كانت جد مهمة و هذا ما قدم لعلم اللؽة (Ferdinand de saussure)" دوسوسٌر 

فردٌناند " حٌاة جدٌدة ،فلقد بٌن فٌها األسس التً ٌقوم علٌها علم اللؽة الحدٌث ،وأن 

"(Ferdinand de saussure)  هو الذي و ح اختصاصها ومناهجها و حدودها

،واثرى الدراسات االنسانٌة بالكثٌر من االفكار اللؽوٌة الرائدة ،حتى صارت 

اللسانٌات  باعتا لنه ة علمٌة تولد منها علوم ومناهج جدٌدة وقد اثار هذا الكتاب 

الكثٌر من اهتمام لدى المفكرٌن و الدارسٌن أنداك ،فقد ذكره و تحدث اشهر اللؽوٌٌن 

فً ذلك الوقت  و هنا نصل الى أن اللسانٌات دراسة علمٌة و مو وعٌة للظاهرة 

 .اللسانٌة ،و ؼزت بف له جل المٌادٌن االخرى 

                                                           

.11، ص 2004، دار الكتاب الجدٌد المتحدة ، بٌروت، 1  محمد محمد ٌونس علً ، مدخل الى اللسانٌات ، ط 1  
 والتوزٌع، للنشر الحكمة ،بٌن1القدٌم،ط العربً الدرس فً تؤصٌله محاولة مع التداولٌة اللسانٌات فً بوجادي، خلٌفة

2 .13ص م،2009الجزائر، العلمة،
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:                                                                              اللغة ، اللسان و الكالم 

:                                                                                                    تمهيد 

" فردٌناند دي سوسٌر " عرفت اللسانٌات تحوال هاما ،و تحدٌدا مع ما قدمه اللسانً 

(Ferdinand de saussure)  محا رات فً علم اللؽة العام " فً كتابة الشهٌر " ،

و الذي من خالله قام بتمٌٌز بٌن ثالثة مصطلحات ذات االهمٌة الكبرى فً اللسانٌات     

الى " دي سوسٌر " و هً تلك المظاهر التً تتعلق بحقٌقة اللؽة البشرٌة ،والتً سعى 

التمٌٌز بٌنها للوصول الى بناء ار ٌة علمٌة لنظرٌة اللسانٌة و هذه المظاهر أو 

 .اللؽة ،اللسان ،الكالم :  المصطلحات هً 

 : اللغة، اللسان و الكالم  -1

  ن (Ferdinand de saussure)"فردٌناند دي سوسٌر " رأى العالم اللؽوي 

هو دراسة اللؽة فً ذاتها و ألجل ذاتها ،وذلك "   linguistes" مو وع علم اللؽة 

مما أدى  لى التفرقة بٌن ثالثة مصطلحات باعتبارها من مصطلحات هذا العلم أي 

 .اللسانٌات ،وو ع لكل منها كلمة مستقلة تدل علٌها فً اطار هذا العلم 

 1 - اللغة :langue  ًنظام من العالمات وصٌػ و قواعد و ٌنتقل من : "  ه

جٌل الى جٌل اخر و لٌس له تحقق فعلً ،ألن الناس ال ٌتكلمون القواعد و انما ٌتكلمون 

." وفقا لها ،و اقرب شًء  لٌها 
1

و بما ان اللؽة هً نظام من العالمات ،فإنها كل قد 

تركب من مجموعة من العناصر التً تربطها عالقة تجعل من هذه العناصر ال معنى 

لها فً ذاتها ،و  نما فً ارتباطاتها ،و كل عنصر ٌتؽٌر ٌصٌب العناصر االخرى ،    

و ٌظهر أثره على سائر مكونات اللؽة ،فإذن ان اللؽة بنٌة ونظام ،ومن خالل ما ٌتعلق 

بالعالمة و التً تعد عنصرا من عناصر الجهاز اللؽوي ،وهً تتكون من وجهٌن هما 

الدال و المدلول ،و هً تنتقل من جبل  لى جٌل ،أي أن كل فرد من أفراد الجماعة 

                                                           
  

.21ط، دار الفكر العربً، القاهرة، ص.محمد  حسن عبدالعزٌز، سوسٌر رائد علم اللؽة الحدٌث ، د 1  
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اللؽوٌة ٌحاول أن ٌؤتً كالمه وفقا  لها ،و لكنه ال ٌمكن أن ٌحققها تحقٌقا كامال ،               

.                                                  و ٌتفاوت هإالء االفراد فً مراعاة    قواعدها 

 Langage:اللسان  

 Ferdinand de) "سوسٌر دي فردٌناند"ان اللسان هو نظام اجتماعً ،وقد اعتبر 

saussure) مجموعة من الصور اللفظٌة المختزنة فً الذهن الجماعً "اللسان هو

".وأنها ذات قٌم موحدة عند جمٌع االفراد 
1
 

فاللسان هو خاصة من خواص الجنس البشري ،وكذلك بمعنى أخر هو قدرة االنسان 

على التواصل بواسطة جهاز من العالمات التً تعتمد على النظام التواصلً الذي 

ٌمتلكه كل فرد متكلم،وٌعتبر نتاج اجتماعً لملكه اللؽة التً ٌستخدمها المجتمع لتوظٌؾ 

.                                                                            هذه الملكة عند أفراده

   parole: الكالم  

هو نشاط ع لً ٌكون فردي عبارة عن أصوات ٌإدٌها،الكالم هو وظٌفة الفرد المتكلم 

 .بالفعل،وعبارة عن أحداث لؽوٌة التً ٌحدثها المتكلم وقت الكالم

استعمال االشخاص للؽة،وأنه نشاط فردي ٌستعمل جزءا صؽٌرا من "اذن الكالم هو 

".اللؽة بصورة معتمدة ومبصرة 
2
 

ٌكون عبارة عن رموز لفظٌة ٌنطقها الفرد للتواصل مع المجتمع : ٌقصد بالكالم  ذن 

 .من جٌل الى جٌل أخر،ومٌزته فردٌة ال جماعٌة

 

 

 

 

 

                                                           

م، ص 1993هـ ، 1413، مإسسة الرسالة للنشر والتوزٌع، بٌروت، 6 عبدالصبور شاهٌن، فً علم اللؽة العام، ط

48. 1  
.20م، ص 1986ط، دار الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد، العراق، . ؼالب المطلبً، فً علم اللؽة، د 2  
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 :الفرق بين اللغة،  اللسان، والكالم 

بٌن اللؽة واللسان، (Ferdinand de saussure) "سوسٌر دي فردٌناند"لقد مٌز 

والكالم فً درس اللسانً،نظر الى اللؽة على أنها ظاهرة اجتماعٌة،وهً شًء مستقل 

 "سوسٌر دي فردٌناند"عن المتكلم الذي ٌستعملها فٌنتج كالما فردٌا،كما ٌقول 

(Ferdinand de saussure) "  لٌست اللؽة وظٌفة الفرد الناطق، نما نتاج ٌسجله

الفرد بطرٌقة سلبٌة،وهً ال تشترط تفكٌرا مسبقا،أما الكالم فهو بعكس ذلك نشاط فردي 

".إلرادة عقل ناطق ،حٌث ٌستح ر المتكلم دستورا أو نظاما للؽة لٌطبقه 
1 

 من (Ferdinand de saussure")سوسٌر دي فردٌناند"باإلشارة الى هذا القول تمكن 

التمٌٌز بٌن اللؽة والكالم،وذلك من خالل ما نالحظه فً التعرٌؾ بؤن اللؽة لٌست 

وظٌفة الفرد الناطق،و نما هً نتاج ٌسجله الفرد بطرق سلبٌة،وال تخطٌط لها ،أما الكالم 

فهو عكس ذلك من اللؽة،أي أنه فردي فً حٌن أن اللؽة ظاهرة اجتماعٌة والكالم فً 

 .حد ذاته جهاز ونظام للؽة

أن اللسان  روري " وما ٌخص اللسان والكالم فان العالقة بٌنهما هً عالقة التالزم، 

لٌكون الكالم،لكن الكالم بدوره الزم اللسان،وكما أن اللسان  روري لكً ٌحدث أثاره 

".وٌكون ملموسا،فان الكالم  روري النتظام اللسان 
2 

نستخلص أن اللسان  روري بوجود الكالم والعكس صحٌح ،أي أن الكالم هو الذي 

 .ٌطور اللسان وٌنمٌه،والكالم هو  نجاز فعلً للسان فً الواقع،وفً التحقٌق اللؽوي 

 

 

 

 

                                                           

.88م، ص 1985، دار المعارؾ للنشر والتوزٌع، 1 محمد جاد الرب، علم اللؽة نشؤته وتطوره، ط 1  
، دار الكتاب الجدٌد للنشر 1 مصطفى ؼلفان، فً اللسانٌات العامة، تارٌخها طبٌعتها مو وعها مفاهٌمها، ط

.221، ص 2010والتوزٌع، المتحدة،  2
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 : (Ferdinand de saussure) "سوسٌر دي فردٌناند"أما اللؽة واللسان كما ٌقول 

ال ٌنبؽً الخلط بٌن اللؽة واللسان ،فما اللؽة  ال جزء محدد منه،بل عنصرا أساسٌا "

وهً فً نفس الوقت نتاج اجتماعً لملكه اللسان،ومجموعة من الموا ٌع ال رورٌة 

".التً تبناها الجسم االجتماعً لتمكٌن االفراد من ممارسة هذه الملكة 
1 

نستنتج أن اللؽة واللسان هما جزءان محددان،أي أن اللسان لٌس  ال جزءا من اللؽة 

وهو جزء اساسً الشك فٌه ،وأن اللؽة تصنؾ فً أصناؾ الظواهر االنسانٌة،وأما 

اللسان عبارة عن كل قائم بذاته،وهو مبدأ التصنٌؾ،فاللؽة علم قائم بذاته واللسان فً 

 .ذاته ومن أجل ذاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2008ط، افرٌقٌا الشرق، المؽرب، .فردٌناند دوسوسٌر ، محا رات فً علم اللسان العام، ت، عبدالقادر قنٌنً، د1

 . 23ص 
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 فرع اللسانيات العامة

 :التوطئة 

الذي ٌشمل دراسة الظواهر " اللسانٌات " أو " علم اللؽة "نتٌجة التقدم الذي أحرزه  

اللؽوٌة ،وما ٌتصل من مناحً االتصال بالعلوم االخرى على اختالفها وبهذا لم ٌعد علم 

اللؽة وقؾ على اللؽوٌٌن ،بل امتد مجاله لٌ م العلماء الذٌن ٌعملون فً فروع المعرفة 

االخرى التً لها عالقة باللؽة،التً تستعمل اللؽة فً بحثها،وهً فروع تكاد تشمل كل 

ماله عالقة باإلنسان من جوانبه المتعددة ولم ٌعد هذا العلم اذن كما كان عند القدماء ٌهتم 

بدراسة الثروة اللفظٌة و بط أحكامها و نما صار عالما كامال من المعرفة ال ٌترك 

اللسانٌات : شاردة وال واردة حول اللؽة  ال وتناولها وهو ٌنقسم الى قسمٌن كبٌرٌن هما 

 .النظرٌة والتطبٌقٌة

 :تم تقسٌم اللسانٌات الى فرعٌن هما 

 وهً التً تدرس الظواهر اللؽوٌة الصوتٌة :اللسانيات العامة أو النظرية - أ 

 .والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة

 فت م العلوم التً تطبق الدرس اللسانً النظري فً مجاالت :اللسانيات التطبيقية -ب 

تعلٌم لؽات قومٌة ولؽات أجنبٌة،والترجمة،وصناعة المعجم، : لؽوٌة معٌنة منها 

 .وؼٌرها

 général  Linguistique: اللسانيات العامة  -1

اللسانٌات هً نتاج الثقافة الؽربٌة التً تبقى فً جزء كبٌر منها صناعة االلفاظ "    ن 

".وتصورات ال ؼٌر
1

 معنى ذلك أن اللسانٌات هً نتاج الثقافة الؽربٌة التً أوردها 

 لدراسة اللؽة البشرٌة دراسة (Ferdinand de saussure)."سوسٌر دي فردٌناند"
                                                           

هـ، 1430، الدار العربٌة للعلوم تؤشرون، بٌروت، 1 امحمد المالخ واخرون، ق اٌا اسنتمولوجٌة فً اللسانٌات، ط1

.244م، ص 2009   
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علمٌة،وتسمى الدراسة العلمٌة أي عندما ٌعتمد الدارس على مالحظة الوقائع 

وأن اللسانٌات هً العلم الذي ٌدرس ." واألحداث،وكذلك صناعة االلفاظ والتصورات

".مجموع القوانٌن المكونة للظاهرة اللؽوٌة المولودة لها 
1
 

ومن خالل هذا القول نفهم أن اللسانٌات هً علم ٌدرس مجموعة من القوانٌن التً 

تتكون منها الظاهرة اللؽوٌة،وذلك من خالل دراستها نحوٌا وصوتٌا وداللٌا                         

 Linguistique historique  : التاريخية اللسانيات -2

وهو علم ٌتمٌز بفاعلٌة "   ن علم اللؽة التارٌخً ٌبحث عبر القرون فً تطور اللؽة  

مستمرة ،فهو ٌدرس اللؽة من خالل تؽٌراتها المختلفة على مدى الزمن 
2
ومن خالل ".

هذا القول الحظنا أن اللسانٌات التارٌخٌة ،أو كما ٌطلق علٌها علم اللؽة التارٌخً ، 

ٌبحث فً تطور اللؽة عبر القرون،أو بمعنى أخر وأدق التؽٌر فً اللؽة الواحدة على 

وٌدرس هذه التؽٌرات أو التطورات اللؽوٌة فً فترات زمنٌة متعاقبة على . مدى الزمن

المستوٌات الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة ،ومعنى دلك أن هناك علم االصوات 

التارٌخً وعلم الصرؾ التارٌخً وكذلك علم النحو التارٌخً،وهذه هً مجاالته،وأن 

هذا العلم ٌهدؾ الى دراسة اللؽة فً مكان محدد،فً مراحل زمنٌة مختلفة لبٌان 

 .التؽٌرات التً ألحقت أثناء تلك المراحل ،وكان سائدا قبل القرن العشرٌن

 "Linguistique Dexriptive: اللسانيات الوصفية - 3

تهتم اللسانٌات الوصفٌة بالدراسة العلمٌة للؽة الواحدة أو اللهجة الواحدة، محكومة 

بزمان ومكان معٌنٌن وتشمل هذه الدراسة الجوانب الصوتٌة والصرفٌة ،النحوٌة ن 

والداللٌة،فمن أهم ما ٌمٌز اللسانٌات هو النظرة الوصفٌة التً تعتمد على المالحظة 

وٌتناول علم " : محمود فهمً "وٌقول  . المباشرة للظواهر اللؽوٌة الموجودة بالفعل

                                                           

.11، ص 2002، مركز االنماء الح اري للنشر والتوزٌع،1 منذر العٌاشً، االسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، ط2   

مـ ،  1998هـ ،1419 ، عالم الكتب للنشر والتوزٌع ، 8مارٌو باي ، اسس علم اللؽة ، ت احمد مختار عمر ، ط 3

137    ص    
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بالدراسة العلمٌة للؽة واحدة أو لهجة واحدة فً زمن بعٌنٌه ومكان " اللؽة الوصفً 

". بعٌنٌه 
1
 

،معنى أن علم اللؽة الوصفً ٌبحث فً "محمود فهمً الحجازي "ومن خالل ما قاله 

المستوى اللؽوي الواحد،وأن علماء اللؽة فً القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرٌن 

كانوا ٌبحثون عن اللؽات بالمنهج المقارن،وكان البحث المقارن هو الشكل الوحٌد 

 Ferdinand de)" دو سوسٌر " المتصور للبحث اللؽوي ،ومن بعد جاء    

saussure)  بإمكان بحث اللؽة الواحدة بالتعرؾ . " وأثبت بدراسة فً نظرٌة اللؽة

".على بنٌتها الصوتٌة والنحوٌة والداللٌة 
2
 

 . وأن هذا البحث مرتبط بمستوى لؽوي بعٌنه فً زمن واحد

وهدا ٌعنً أن البحث الوصفً ال ٌجوز له أن ٌخلط بٌن المراحل الزمنٌة والمستوٌات -

 .اللؽوٌة المختلفة،ومن ثم زاد اهتمام الباحثون بهذا العلم أي علم اللؽة الوصفً

لقد أصبح علم اللؽة الوصفً السائد فً السنوات العشر الما ٌة عند المشؽلٌن بعلم -

 .اللؽة فً أنحاء العالم

ومن خالل كل ما قلناه فان علم اللؽة الوصفً ٌدرس اللؽة كما هً مستعملة فً زمان -

 .ومكان معٌن ومحدد،من ؼٌر التفات الى ارتباطها بؽٌرها عبر الزمن

 "Linguistique comparative:" اللسانيات المقارنة - 4

         ٌتناول علم اللؽة المقارنة مجموعة لؽات تنتمً الى أسرة لؽوٌة واحدة بالدراسة 

المقارنة وهو أقدم علم من علوم اللؽة الحدٌثة وبف له بدأ البحث اللؽوي عصر ازدهاره 

                                                           
 21ص م،1998 القاهرة، والتوزٌع، والنشر للطباعة قباء دار ،3ط اللؽة، علم الى مدخل حجازي، فهمً محمود 
1
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وأن مو وع علم اللؽة المقارن دراسة الظواهر الصوتٌة . " فً القرن التاسع عشر

" .والصرفٌة والنحوٌة والمعجمٌة فً اللؽات المنتمٌة الى اسرة لؽوٌة واحدة 
1
 

 :تعقيب 

نستنتج أن علم اللؽة المقارن ٌتناول المستوٌات المذكورة،ومن بٌنها الصوتً  -

والصرفً والنحوي والمعجمً فً اللؽات،وذلك من خالل البحث فً الناحٌة الصوتٌة 

الموجودة فً هذه اللؽات المنتمٌة  لى اسرة لؽوٌة واحدة ،من أجل الوصول الى قواعد 

" تفسر التؽٌرات الصوتٌة التً طرأت على مدى الزمن ،وأما من ناحٌة الصرؾ 

فٌتناول علم اللؽة بكل ما ٌتعلق باألوزان ،السوابق،اللواحق ووظائفها المختلفة،وكذلك 

البحث فً ابنٌة االفعال فً اللؽات السامٌة ،وكذلك المصدر واسم الفاعل وؼٌرها من 

".البحوث التً تدخل فً علم الصرؾ المقارن لهذه اللؽات السامٌة 
2
 

وأما من ناحٌة بناء الجملة أي الدراسات النحوٌة حٌث قام بدراسة الجملة  -

 النحو علم فً تدخل بالنحو المتعلقة الق اٌا ،وكل اللؽات فً  الخبرٌة والفعلٌة

  من فروعه السابقة،وفروع اخرى كعلم الداللة المقارن وهو كل ما فرعا المقارن،ٌعد

 . ٌتعلق بتارٌخ الكلمات وتؤصٌلها،والتعبٌر الداللً الذي طرأ علٌها

علم اللؽة المقارن هو علم ٌجمع فً دراسته بٌن لؽتٌن أو أكثر ،وٌقارن بٌن  -

 .تركٌباتها،وٌظهر أوجه الشبه واالختالؾ بٌنها،وله فروع

 " Linguistique contrastive : "اللسانيات التقابلية - 5

هو أحدث فروع علم اللؽة ،نشؤ بعد الحرب العالمٌة الثانٌة،ٌقوم بالمقارنة بٌن لؽتٌن 

مشتركتٌن فً أرومة واحدة،كالمقابلة بٌن الفرنسٌة والعربٌة مثال،أو بٌن االنجلٌزٌة 

 .والعبرٌة

                                                           

1 28-27  ،2006 الجامعٌة، المعرفة دار ط،.د لسانٌات، من لسانٌات الخوٌسكً، كامل زٌن 
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علم ٌدرس أوجه الشبه واالختالؾ بٌن لؽتٌن أو أكثر ال " فان اللسانٌات هً  -

تنتمٌان الى عائلة لؽوٌة واحدة مثل العربٌة واالنجلٌزٌة،وٌتم ذلك على المستوٌات 

".الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة 
1 

ٌدرس أوجه الشبه " علم اللؽة التلقائً " من خالل ذلك ٌمكن مالحظة أن  -

واالختالؾ بٌن لؽتٌن لٌستا مشتركتٌن فً عائلة واحدة وذلك عبر المستوٌات ،وال شؤن 

له باالهتمامات التارٌخٌة ودراسته ذات هدؾ تطبٌقً فً تعلٌم اللؽات من خالل معرفة 

 .الفروق الصوتٌة والنحوٌة بٌن النظامٌن اللؽوٌٌن

  Géolinguistique:علم اللغة الجغرافي - 6

   علم ٌقوم بدراسة اللؽات واللهجات طبقا لواقعها الجؽرافً،وبالنظر الى خصائصها 

اللؽوٌة والصوتٌة والنحوٌة التً تفرق لؽة عن اخرى أو لهجة عن لهجة فً بلد واحد، 

ٌهتم علم اللؽة الجؽرافً بدراسة اللؽات فً الحالة التً . "أو عدة بلدان تتكلم لؽة واحدة 

هً علٌها االن ،مع االشارة بصفة خاصة الى عدد المتحدثٌن بكل لؽة ،والتوزٌع 

".الجؽرافً ،واألهمٌة االقتصادٌة والعلمٌة والثقافٌة
2
 

نستنتج من خالل ذلك مل ٌخص بؤن علم اللؽة الجؽرافً ٌقوم بدراسة وتصنٌؾ اللؽات 

وكذلك التوزٌع الجؽرافً ووظٌفته أن ٌصؾ بطرٌقة علمٌة ومو وعٌة ،توزٌع هذه 

اللؽات فً مناطق العالم المختلفة لٌو ح أهمٌتها االقتصادٌة والثقافٌة والعلمٌة 

 :واالجتماعٌة و من مجاالته هً 

 اعداد خرائط ، وأطالس لؽوٌة.
3 

  ًبٌان التوزٌع الجؽرافً للؽات فً العالم واإلشارة الى الحدود المختلفة ف

 .اللهجات
                                                           

ط، دار المعرفة الجامعٌة االزارٌطة، االسكندرٌة، . احمد سلٌمان ٌاقوت، فً علم اللؽة التقابلً، دراسة تطبٌقٌة، د

..8، ص1985 1  
.53م، ص2006هـ ، 1427، دار النشر للجامعات، مصر، 1احمد شفٌق الخطٌب، قراءات فً علم اللؽة، ط  2  

.126، ص2008، جامعة اٌكس بروفانس، فرنسا،1 هٌام كرٌدٌة، ا واء على االلسنة، ط 3  
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نحن االن أمام مجالٌن لهذا العلم ونستخلص أنه ٌعنى بو وح خرائط وأطالس لؽوٌه 

كما ٌبحث فً توزٌع اللهجات للؽة ما،والفروق بٌنها،ومثال ذلك دراسة لؽتٌن 

 .متجاورتٌن لمعرفة كٌؾ تإثر كل منهما فً االخرى،فٌما ٌتعلق بالنطق والمفردات

 :علم اللغة النظري - 7

  وت م اللسانٌات النظرٌة علوم اللؽة التً تعنى بالظواهر اللؽوٌة ،وتدخل تحته 

 :مجموعة من العلوم وهً 

  علم االصوات :Phonitics 

علم جدٌد وقدٌم ،فالجدٌد هو من فروع اللسانٌات، وقدٌم " فرع من فروع علم اللؽة ، 

ألنه واحد من العلوم التً تقوم علٌها كل لؽة ،فاللؽة أصوات تتؤلؾ منها كلمات تنظم 

".فً جمل فتإدي معانً شتى 
1
 

ومن خالل هذا القول ٌعنً أن علم االصوات هو جدٌد وقدٌم،بالنسبة للسانٌات فرع من 

 .فروعها،وواحد من العلوم التً تتؤلؾ منها الكلمات

 :ومن فروع هذا العلم منها 

  ًوٌسمى علم االصوات الوظٌفً، هو فرع من علم : علم االصوات النطق

ٌهتم بدراسة حركات أع اء النطق من أجل انتاج أصوات الكالم أو " االصوات ، 

".ٌعالج عملٌة انتاج االصوات اللؽوٌة، وطرٌقة هذا االنتاج 
2 

  ًٌهتم بدراسة " فرع من فروع علم االصوات : علم االصوات الفٌزٌائ

".الخصائص المادٌة أو الفٌزٌائٌة ألصوات الكالم أثناء انتقالها من المتكلم الى السامع 
3 

وبع هم ٌطلق علٌه اسم علم االصوات االكوستٌكً، وٌتناول انتقال االصوات من 

 .المتكلم الى السامع

                                                           

.1 ٌنظر، محمد حسان الطٌان، علم االصوات عند العرب، مقال، موقع نسٌم الشام،ص  1  
.98م، ص1997هـ، 1418ط، عالم الكتب ، القاهرة، . احمد مختار عمر، دراسة الصوت اللؽوي، د 2  

.262م، ص 1999هـ، 1420، مكتبة االداب، القاهرة، 1 حازم علً كامل الدٌن، دراسة فً علم االصوات، ط 3  
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  ًبالفترة التً تقع منذ وصول الموجات "ٌهتم هذا الفرع : علم االصوات السمع

"الصوتٌة  لى األذن حتى ادراكها فً الدماغ 
1

، وكذلك ظهر علم أخر فً الدراسة 

 .اللسانٌة وهو الفونولوجٌا

                                                                   Phonologie :علم الفونولوجيا  -

فرع من فروع علم اللسانٌات ،ٌعنى بدراسة النظام الصوتً للؽة ما ،وتبٌان وظائؾ 

 .االصوات وصلتها بالمعنً،من حٌث عالقة الصوت بما قبله وبما بعده

وٌقصد من خالل هذا الفرع الذي ٌهتم بدراسة الوظائؾ التً تإدٌها االصوات  -

 .فً لؽة من اللؽات

عبارة عن " ان علم الفونولوجٌا هو طرٌقة تتؤلؾ منها االصوات فً أي لؽة هو  -

".تعاقب مجموعة من الكلمات 
2

                                                                   

معنى ذلك أنه ٌتؤلؾ من مجموعة من الكلمات ،وكذلك ٌهتم بدراسة الوظائؾ التً - 

تإدٌها االصوات فً مختلؾ اللؽات،وتبٌان صلتها بالمعنى،أي عالقة الصوت بما قبله 

 .وما بعده

والفونولوجٌا كالهما (phonétique)أن الفونٌتٌك " " كمال بشر"كما ٌقول  -

".جزء ال ٌتجزأ من علم اللؽة ، ولٌس أحدهما أهم من االخر 
3 

 هو جزء من (phonétique)أن الفونٌتٌك " كمال بشر " ومن خالل ما قاله  -

علم اللؽة ،وكذلك الفونولوجٌا هً جزء أساسً من مناهجه وفروعه،أي علم اللؽة ، 

 .وكثرة استعمالها جنبا الى جنب فً الدرس الصوتً

 :تعقيب 

ان علم الصوت هو علم ٌبحث فً مجال االصوات اللؽوٌة من حٌث مخارجها وكٌفٌة 

اخراجها وخواصها الفٌزٌائٌة كموجات صوتٌة وكٌؾ ٌتم سماعها و دراكها، ونستخلص 

من خالل هذه الفروع الثالثة ،فالصوتٌات النطقٌة التً تهتم بدراسة حركة أع اء 

                                                           

..17م، ص 2001هـ ، 1421، مكتبةالتوبة ، الرٌاض، 1 منصور بن محمد الؽامدي ، الصوتٌات العربٌة ، ط 1
  

.99م، ص 1985، دار المعرفة الجامعٌة ، 1جون لٌونز، نظرٌة تشومسكً اللؽوٌة ، ت حلمً خلٌل ، ط 2  
.107م، ص 2000، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، 1كمال بشر، علم االصوات، ط  3  
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النطق إلنتاج الكالم ،وأما الفٌزٌائً فٌهتم بؤصوات الكالم أثناء انتقالها ،وأخٌرا السمعً 

الذي ٌهتم بوصول الموجات الصوتٌة الى االذن ، ولهذا ٌعتبر علم االصوات الركٌزة 

 .االساسٌة لعلم اللؽوٌات وبدونه تصبح الدراسة اللؽوٌة شبه مستحٌلة

 Morphologie: علم الصرف  -

، هو ذلك الفرع من علم اللؽة الذي (Morphologique)   وهو علم  المورفٌمات

".ٌدرس تركٌب المفردات اللؽوٌة وكٌفٌة بنائها وأنواعها المختلفة "
1
 

نستنتج بؤنه ٌقوم بدراسة البنٌة والبحث فً القواعد المتصلة بالصٌػ واشتقاق الكلمات 

 .وتصرٌفها وٌستخدم كوحدة أساسٌة فً التحلٌل 

  Syntaxe: علم النحو  -

معرفة الناطقٌن بلؽة معٌنة وبنٌة الجمل وأشباه "وٌعد فرعا من فروع اللسانٌات ٌتناول  

".الجمل فً هذه اللؽة 
2
 

بمعنى أن علم النحو هو قمة الدرس اللؽوي ،وهو الهدؾ االساسً الذي ٌسعى اللؽوٌون 

 لى تحقٌقه عند النظر فً اللؽة المعٌنة ،وهو ٌقوم بدراسة نظام الجملة من حٌث ترتٌب 

أجزائها ،والعالقات التركٌبٌة بٌن مكونات الجمل ،وطرٌقة ربطها ،وهو جزء من علم 

 .القواعد

  Sémantique: علم الداللة  -

ٌبحث معنى الكلمة والجملة ، وهو " علم المعنى "فرع من فروع اللسانٌات ٌسمى  

ٌدرس الطبٌعة الرمزٌة للؽة ،وٌحلل الداللة من حٌث عالقتها بالبنٌة اللؽوٌة ، وتطور 

 .الداللة وتنوعها

 وظهر هذا المصطلح فً (Bréal)"بلاير  " وهو أحدث فروع اللسانٌات أسسه   -

". م ،وكذلك ٌقصد بعلم المعنى 1883نهاٌة القرن التاسع عشر سنة 
1 

                                                           

  1 .107ص ،2000 عمان، والتوزٌع، للنشر وائل دار ،1ط المعاصرة، اللؽوٌات فً مقدمة واخرون، العنانً محمد
  2 .141 المرجع نفسه، ص 
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ٌعرؾ بؤنه العلم الذي ٌدرس المعنى وهو فرع ٌدرس الشروط الواجب توفرها فً 

".الزمن حتى ٌكون قادرا على حمل المعنى 
2

االن وأمام تعرٌفٌن وكالهما نفس المعنى 

والمقصود من علم الداللة ،وأنها تتفق على أن مو وع الداللة أي شًء ٌقوم بدور 

 Ferdinand de)"فردٌناند دوسوسٌر "أما علم الداللة عند  .العالمة أو الرمز

saussure ) "  عبارة عن العالقة التً تربط الدال بالمدلول داخل العالمة اللسانٌة ."

".العلم الذي ٌدرس الرموز بصفة عامة " أو 
3

                                                                               

كما أنه علم مرتبط بالرموز اللؽوٌة ألهمٌتها البالؽة فً حٌاة االنسان وأن مو وعه 

ٌدور حول العالمة والرموز ،ومن خالل العالقة التً تربط الدال بالمدلول ، فالدال 

حسب رأٌه ٌتمثل فً الصورة السمعٌة ،أما المدلول ٌتمثل فً الصورة الذهنٌة، وهو 

 .الذي ٌربط بٌن الدال والمدلول ،أي الفكرة والرمز

 Sociolinguistics: علم اللغة االجتماعي  -

ان اللؽة ظاهرة اجتماعٌة تخ ع للمجتمع، وأما عن التصور االجتماعً للظاهرة 

 من العالم (Ferdinand de saussure ")دوسوسٌر فردٌناند" اللؽوٌة فقد استمده 

الذي تنبه الى خصوصٌات الظاهرة (Durkheim )"دور كاٌم  " االجتماعً  

ان اللؽة نشاط " فان اللسانٌات تهتم بهذه العالقة بٌن المجتمع واللؽة ، .االجتماعٌة 

اجتماعً ،أي ظاهرة اجتماعٌة ألنها نتاج عالقات اجتماعٌة، ومن هنا جاء اهتمام علم 

".االجتماع بها فؤصبحت اللؽة مو وعا مشتركا بٌن اللسان وعلم االجتماع 
4
  

من خالل هذا القول الحظنا أن اللسانٌات االجتماعٌة هً فرع من اللسانٌات العامة ، 

وتتقاطع اللسانٌات العرقٌة وعلم اللهجات،وأن اللؽة هً ظاهرة كؽٌرها من الظواهر 

                                                                                                                                                                             

ط، المكتب الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة، . كلود جرمان ورٌمون لوبلون، علم الداللة، ت، نور الهدى لوشن، د

.7، ص 2006 1  
، بٌت الحكمة للنشر والتوزٌع، العلمة، 1 خلٌفة بوجادي، محا رات فً علم الداللة مع نصوص وتطبٌقات، ط

.24، ص 2009الجزائر،  2  
.14، ص 1985، عالم الكتب للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1 احمد مختار عمر، علم الداللة، ط 3  

.89، دار أسامة للنشر والتوزٌع، االردن، ص 1 عبدالكرٌم مجاهد ، علم اللسان العربً وفقه اللؽة العربٌة ، ط  4  
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تدرس السلوك اللؽوي لإلنسان من حٌث اختالؾ البٌئة وطرٌقة النطق من مكان  لى 

" كما أن  .اخر،أي ٌدرس الفروق االجتماعٌة بٌن الطبقات وأثرها فً علم اللؽة

المصطلح ٌشٌر  لى دراسة العالقات بٌن اللؽة والمجتمع لٌست من المإكد أن اللسانٌات 

االجتماعٌة اختصاص مستقل له مبادئه ومناهجه خاصة ،وهً حقل ٌستدعً التعاون 

"بٌن هذٌن العلمٌن 
1

هذا ٌعنً أن علم اللؽة االجتماعً ٌقوم بدراسة العالقات بٌن اللؽة 

 .(علم االجتماع واللسانٌات  )والمجتمع وهً حقل ٌجمع بٌن هذٌن العلمٌن  

 (Psycho linguistique):علم اللغة النفسي  -

نشؤ هذا العلم نتٌجة االتصال الوثٌق بٌن علم النفس من جهة وعلم اللؽة من جهة أخرى، 

وهو ٌهتم بدراسة العوامل المإثرة فً اللؽة عامة،واكتسابها خاصة،وكل هذا ٌعود  لى 

وٌعود هذا العلم الى القرن (  (Chomsky" نعوم تشومسكً " العالم اللسانً االمرٌكً  

التاسع عشر ،وهو العلم الذي ٌدرس الفرق بٌن لؽة االنسان والحٌوان كٌفٌة فهم االنسان 

وكٌفٌة اكتساب اللؽة عند االطفال ،وأن اللؽة مكتسبة عند االنسان وؼرٌزة عند الحٌوان 

."
2

هو علم ٌدرس لؽة االنسان " علم اللؽة النفسً " من خالل هذا القول الحظنا أن  

والحٌوان،ودراسة العملٌات الذهنٌة التً ٌستخدمها االنسان فً انتاج اللؽة 

وفهمها،وكذلك كٌفٌة تعلم البشر للؽة ،و دراك الكالم وعٌوب النطق وتقنٌات اكتساب 

فٌتناول هذا العلم ."اللؽة عند االطفال ،واللؽة عند االنسان مكتسبة،وعند الحٌوان ؼرٌزة 

".بصفة عامة الق اٌا التً تتناول اللؽة والقدرات عند االنسان وعالقتها 
3

فٌما ٌخص 

أن علم اللؽة النفسً هو دراسة السلوك اللؽوي والجانب النفسً ،وعلى هذا فهو ٌختص 

بدراسة اللؽة من جانب صلته بسلوك االنسان،أي دراسة السلوك الكالمً ،وذلك من 

 .خالل دراسة عٌوب النطق والكالم واالكتساب واإلدراك عند المتكلم والسامع

                                                           

، مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، 1جورج مونان، نعجم اللسانٌات، ت ، جمال الح ري، ط  

.369 م،  ص 2012 هـ، 1433بٌروت،  1  
م، ص 2014هـ، 1425، دار العروبة للنشر والتوزٌع، الكوٌت، 1 لٌلى خلؾ السبعان، مقدمة فً علم اللؽة، ط 

20. 2  
، الدار المصرٌة السعودٌة للطباعة والنشر 4 محمود فهمً حجازي، مدخل الى علم اللؽة المجاالت واالتجاهات، ط 

33.،    ص 2006والتوزٌع، القاهرة،
3
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  علم اللؽةالرٌا ً  Linguistique mathématique :علم اللغة الرياضي  -

فرع من فروع اللسانٌات ،ٌستخدم الوسائل االحصائٌة والرٌا ٌة فً دراسة التركٌب 

 .اللؽوي للنصوص المكتوبة والمنطوقة

  وٌت من هذا العلم دراسة تكرار حدوث الوحدات اللؽوٌة و دخال العملٌات 

له معنٌٌن مختلفٌن " علم اللؽة الرٌا ً "مما ٌجدر ذكره أن المصطلح  .الرٌا ٌة

علم "ٌشٌر أحدهما الى علم اللؽة الكمً الذي ٌؤخذ فً االعتبار الحجم العددي وٌسمى 

،أما االخر فٌشٌر الى استخدام الرموز والى العملٌات التً تتم علٌها "اللؽة االحصائً 

."
1

حٌث ظهرت اللسانٌات الرٌا ٌة كنتٌجة لتجاذب االلسنٌة الكمٌة التً تهتم بالعالقات 

الرقمٌة ،لذلك ٌمكن تسمٌتها من باب التجاوز اللسانٌات االحصائٌة ،وعلم المنطق 

، ذ تقوم تحلٌالتها على "اللسانٌات الجبرٌة " ،والثانٌة هً "ونظرٌة المجموعات 

 .استخدام الرموز والصٌاؼة الرٌا ٌة

  ٌهتم هذا الفرع  Linguistique pédagogique: اللسانيات التعليمية  -

بالطرق والوسائل التً تساعد على تعلٌم اللؽة االم، أو اللؽات االخرى،التً ٌتعلمها 

على أنها مجال ( Didactique )" الطالب فً المدارس ،وهذا ما ٌعرؾ بالدٌدكتٌكٌة   

حٌوي فً الدراسة اللسانٌة ٌفتح ذراعٌه لعلوم نفسٌة واجتماعٌة وتربوٌة تسهم بدورها 

فً انارة الطرٌق نحو تٌسٌر سبل الحصول على المعارؾ والمهارات ،والتخطٌط 

".إلنجاز مشارٌع تنموٌة فً الجانب اللؽوي 
2

ومن خالل ما رأٌنا فً هذا القول ،أن هذا 

المصطلح ٌتخطى الطرائق الخاصة لٌشمل المجاالت االخرى التً ٌدور علٌها اهتمام 

هذا العلم الجدٌد فً مجال التربٌة والتعلٌم ،كما ٌعد البرامج والخطط التً تإهل معلم 

اللؽة للقٌام بواجبه على الوجه األكمل ،وذلك بمساعدة المعامل اللؽوي من أجل 

 .الحصول على المعارؾ والمهارات

 
                                                           

.58م، ص 2006هـ، 1427، دار النشر للجمعات، مصر، 1احمد شفٌق الخطٌب، قراءات فً علم اللؽة، ط  1  
م، 2009هـ، 1430، عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، عمان، 1 نعمان بوقرة ، اللسانٌات اتجاهاتها وق اٌاها، ط

.28ص  2
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 :المدارس اللسانية 

 Ferdinand de)"فردٌناند دوسوسٌر "من المدارس اللؽوٌة التً تؤثرت بثنائٌات 

saussure) كوبنهاجن "، مدرسة "براغ "  وأرائه فً اللؽة المدروسة هً مدرسة" ،

 .، والمدرسة االمرٌكٌة"لندن "مدرسة 

 :مدرسة براغ  -1

 (Ferdinand de saussure ")دوسوسٌر فردٌناند"من المدارس اللؽوٌة التً تؤثرت 

 .م1926وأرائه فً اللؽة المدروسة المعروفة باسم حلقة براغ التً ظهرت فً عام 

تعد حلقة براغ واحدة من المدارس الكالسٌكٌة لعلم اللؽة البنٌوي، التً قامت فً " 

دروس فً " القرن العشرٌن مستندة بقوة الى النظرٌة اللؽوٌة المطورة فً كتاب 

".االلسنٌة العامة 
1
 

تكونت فً الحلقة دراسات لؽوٌة بف ل نشاطات مجموعة من اللؽوٌٌن الروس 

 Nicolaï) " نٌكوالي تروبسكوي "والتشٌكٌٌن، وكان المنظر االول لهذه المجموعة  

trubetwkey)  رومان جاكٌسون " و" (Jakobson) كارل بولر " و "(Karl 

poêler)  فردٌناند "، وكان بع هم قد سبق"(Ferdinand de saussure) الى 

ولكن اتجاههم اللؽوي   االخرى الدعوة لدراسة اللؽة دراسة علمٌة مستقلة عن العلوم 

طبع بالطابع السوٌسري ،عندما عقدوا مإتمرا لؽوٌا تبنوا فٌه المنهج الوصفً بدال من 

: التارٌخً فً دراسة اللؽات شملت نشاطات هده المدرسة بعض المجالت التالٌة 

االهتمام بالصوتٌات وبالوظائؾ اللؽوٌة وتناولوا العالقة بٌن اللؽة والواقع ؼٌر    

اللؽوي 
2
 

 الدي ٌفرق بٌن (Ferdinand de saussure)"فردٌناند " وهذا كله تبعا لنظرة  -

اللؽة كنظم قائم وبٌن الكالم كاستعمال لهد النظام وحٌث انصب اهتمام الحلقة على 

 .الدراسة الصوتٌة والوظائؾ اللؽوٌة 

                                                           
 والتوزٌع للنشر المختار مإسسة  ،1ط بحٌوي، حسن سعٌد تشومسكً، نعوم حتى باول  هرمات، من اللؽة علم مناهج برٌجٌته بارتشت،

 .115 ص ، 1425.2004 القاهرة،
1
  

.94، ص 2003، مكتبة زهراء للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1  جرهارد هلٌش، تارٌخ علم اللؽة الحدٌث، ترجمة سعٌد حسن بحٌري، ط
2
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على منهجهم الخاص بالدراسة الصوتٌة اسم " براغ "اطلق مإسس مدرسة  " -

الوظٌفٌة ٌتولى هد الفرع  من اللسانٌات الحدٌثة دراسة المعنى الوظٌفً للنمط الصوتً 

". من نظام اللؽة الشامل واستخراج الفونٌم و بط خصائصه 
1

 لقد مٌز هإالء 

 .اللؽوٌن بٌن علم االصوات اللؽة وبٌن علم االصوات   الوظٌفً 

 :مدرسة كوبنهاغن  -2

مثلما ظهرت فً كل من موسكو وبراغ حلقة لؽوٌة ظهرت فً كوبنهاؼن  -

قد اعلنت هده المدرسة عن نفسها فً "  العاصمة الدانماركٌة مدرسة لؽوٌة اخرى

"  م ظهرت فً مطلع القرن العشرٌن وتؤثرت  بمفاهٌم1935مإتمر لؽوي عقد فً عام 

.(Ferdinand de saussure)" "فردٌناند 
2
  

صاحب   " (Louis Hile ms lev) "لوٌس هٌلمسالؾ" مإسس هذه المدرسة - -

 (Ferdinand de saussure " )فردٌناند" النظرٌة البنٌوٌة التحلٌلٌة ، وقد تؤثر بـ  

 ".دروس فً األلسنٌة العامة " فً مجال علم اللؽة ، وذلك بعد اطالعه على كتابه 

 :مدرسة لندن  -3

تختلؾ المدرسة االنجلٌزٌة عن ؼٌرها من المدارس فً أنها لم تكتؾ بالتؤثر االٌجابً 

 . و نما تؤثرها فً اطار الرد على بعض مقوالته االساسٌة "فردٌناند" بآراء 

 "  Breal" بلاير " وتؤثرت المدرسة االنجلٌزٌة بعالم لؽوي أخر من فرنسا اسمه  " 

م ، 1900، وقد نقل  الى االنجلٌزٌة سنة Sémantiqueوا ع أول كتاب فً الداللة  

، صاحب كتاب اللؽة الذي ٌإكد (Sapir)"سابٌر " وكذلك نشٌر الى تؤثرها باألمرٌكً

فٌه على حقٌقة رآها وهً أن دراسة اللؽة فً معزل عن السٌاق الثقافً والح اري، 

".دراسة عمٌقة ، فٌما ٌتعلق بالمستوى الداللً 
3
 

                                                           

م، 2005، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، بن عكنون، الجزائر، 2 احمد مومن، اللسانٌات النشؤة والتطور ، ط

.137ص 1  
، دار السالم الحدٌثة للنشر والتوزٌع، مكتبة األزهرٌة للتراث، 1 السعٌد شنوقة، مدخل الى المدارس اللسانٌة، ط

.79م، ص2008القاهرة،  2  
.77المرجع نفسه، ص   3  
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" سابٌر "و "بلاير " أي أن المدرسة االنجلٌزٌة تؤثرت بشخصٌن هما  -

(Sapir)وكل منهما له رأٌه اتجاه هذه المدرسة. 

" أن ما ٌنبؽً علٌنا قوله هنا أن اللؽوٌٌن لهذه المدرسة انطلقوا من الرد على  -

ان ما ذهب الٌه من التفرٌق بٌن "  بقولهم (Ferdinand de saussure ")فردٌناند

اللؽة والكالم على أساس أن اللؽة منتج جماعً ، مإسس على التوا ع واالصطالح، 

وأن الكالم منتج فردي ال عالقة له بالبعد االجتماعً، قول ؼٌر دقٌق ، فهم ٌرون أن 

".الكالم أٌ ا اجتماعً شؤنه فً ذلك شؤن   اللؽة 
1 

 Ferdinand de)  "فردٌناند"  ن الحدٌث عن الفرق بٌن اللؽة والكالم عند  -

saussure) على أساس أن اللؽة شًء مستقل عن المتكلم الذي ٌستعملها فٌنتج كالما

فردٌا ، شخصٌا، وهإالء اللؽوٌون ٌرون أن الكالم أٌ ا اجتماعً، فاإلنسان ٌستخدم 

اللؽة )اللؽة بهدؾ تقوٌة الصالت والوشائج االجتماعٌة بالدرجة االولى، فهما أي 

 .جسرا للتواصل بٌن أفراد المجتمع (والكالم 

 :المدرسة االمريكية  -4

   اتجهت المدرسة االمرٌكٌة منذ البداٌة الى النحو أكثر من أي شًء أخر ، وقد أرسى 

لٌوناردبلومفٌلد " و "     ادوارد سابٌر " ، "  فرانزبواز" دعائم هذه المدرسة كل من

"(Bloomfield). 

دلٌل "  م صدر فً سلسلة كتب جامعة أندٌانا االمرٌكٌة كتاب بعنوان 1911ففً سنة 

 (.1942 – 1858 ) "فرانزبواز" لمإلفه اللؽوي  " اللؽات الهند أمرٌكٌة 
2
 

 .حٌث ركزت هذه المدرسة فً دراستها على اللؽة المنطوقة

                                                           

، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، االردن، عمان، 1 ابراهٌم محمود خلٌل، فً اللسانٌات ونحو النص، ط

.28م، ص2007هـ، 1427 1  
.29 المرجع نفسه ، ص  2  
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 : التمهٌد

ٌّة بتعلٌم اللّؽة وتعلّمها أمر مهم فً حٌاة الفرد والمجتمع ،ألّن اللّؽة لها         إن العنا

وظائفها عدٌدة تساهم فً اكتساب المعرفة والثقافة،وبذلك الفرد ٌستطٌع التعامل مع 

ٌّة  .المواقؾ التً تواجهه فً حٌاته الٌوم

ٌّة وكل ما ٌتعلق بالتعلٌم  ٌّات،شرعت فً دراسة التعلٌم وبعدما قّدمنا دراسة اللّسان

ٌّة بوصفها  ٌّة التعلٌمة،وقولً إن هذا المحور أكثر ؼنى،ذلك أن التعلٌم والمادة التعلٌم

ٌّة التً استعملت كمرادؾ لفن التعلٌم،ان البعد الذي تطمح إلٌه  مجاال من مجاالت الترب

ٌّة من ناحٌة التدرٌس ومكوناتها،وتطور وسائلها،هذا ما  ٌّات التعلٌم دراستنا فً اللّسان

ٌّة،ومن خالل ما تقدم ٌمكن أن نؤسس منطلقا تحلٌلٌا أن  سلكه ؼٌرنا فً دراستهم للتعلٌم

ٌّات ٌفٌدها أّما االستفادة فهً بادٌة فً كل ما سٌأتً من  هذا المصطلح ٌستفٌد من اللّسان

ٌّة ومناهجها،وعالقتها  المباحث المذكورة ،وذلك من خالل معرفة التعلٌم

ٌّات،ودورها الفعال،وتطبٌقاتها فً مجال تعلٌم اللّؽة  .باللّسان
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ٌّة  :نشأة التعلٌم

ٌّة تلقى استعماله قدٌما ٌعود         إذا أردنا أن نعود إلى النشأة األولى لمصطلح التعلٌم

من أصل ٌونانً "إلى األصل اإلؼرٌقً،وهً كلمة تنحدر من حٌث االشتقاق اللّؽوي ،

Didacticos "   وتشٌر بعض القوامٌس والمراجع المختصة إلى أن مصطلح،

ٌّة " ظهر فً منتصؾ القرن السادس عشر،وظل هذا المصطلح متداوال فً "التعلٌم

ٌّة التعلٌم  ". الكتب لٌشٌر إلى كل ما له عالقة بعمل
1

 

ٌّة والتعلٌم،ومن تم  ٌّة هً من أصل إؼرٌقً وتعنً كل ما هو خاص بالترب إن التعلٌم

وهو ٌهتم بمشاكل التعلٌم "فن التعلٌم "لٌعنً  " Didactique "تطور مدلول كلمة 

ٌّة تركز على المعارؾ اللّؽوٌة وطبٌعة تنظٌمها وعالقتها  والتعلّم فً حٌن أن التعلٌم

بالمعلّمٌن والمتعلّمٌن،وبطرق اكتسابها و بكٌفٌة تفعٌالتها ،والصعوبات المتوقعة إلى 

 ...ؼٌر ذلك 

ٌبرز بقوة فً " تعلٌمٌة المواد"وفً الربع االخٌر من القرن العشرٌن أخذ مصطلح  

ٌّة العاّمة ،قبل هذه المرحلة ،وكان تعلٌم  مقابل بعض التراجع فً استخدام مصطلح الترب

".المادة ٌستند إلى الموهبة الشخصٌة 
2

                                                         

ٌّة المواد "ومن خالل هذا،أن مصطلح  برز بقوة،وكان اعداد المعلمٌن ٌقتصر "تعلٌم

على بعض الطرائق العاّمة ،وأسالٌب الشرح واستخدام وسائل االٌضاح ،وكانت هذه 

الطرائق تنطبق على تعلم أي مادة من المواد بؽض النظر عن محتواها،وتفاعل 

.                                                                المتعلمٌن مع هذا المحتوى

ٌّة اللّؽات قفزة نوعٌة كبٌرة من خالل الفترة الممتدة إلى بداٌة القرن  لقد عرفت تعلٌم

ٌّة "الحادي والعشرٌن، مع مجموعة  " Didactique" ولقد ترافق بروز مصطلح تعلٌم

                                                           

 .  6 ٌنظر نور الدٌن احمد قاٌد،التعلٌمٌة وعالقتها باألداء البٌداؼوجً و التربٌة،مجلة الواحات للبحوث -1

http:velxachat.unix-ghardaia.dz      36،ع ،ؼرداٌة،ص2010و الدراسات،

ٌّة،الجزء االول،دار النهضة العربٌة للنشر و التوزٌع،بٌروت،- 2  1427أنطوان صٌاح و آخرون تعلٌمٌة اللّؽة العرب

.17 م ،ص 200 6هـ ،   
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ٌّة والتعلٌم،وكذلك تحولت النظرة الى  تحوالت وعلى رأسها انتقال المحور فً الترب

ٌّر الذي طرأ على نظرٌات  ٌّة ،وإدراك التؽ المعارؾ التً تدور علٌها العملٌة التعلٌم

".التعلّم 
1 

ٌّة  وما ٌمكن الخلوص إلٌه ،ال بد من فهم لهذه التحوالت التً رافقت مصطلح تعلٌم

،فالتحول األول هو انتقال التعلّم من المعلّم إلى المتعلّم الذي أصبح محور العملٌة 

ٌّة ،ففً الماضً كانت هذه المعارؾ بضاعة ٌمتلكها المعلّم ،وٌجتهد فً نقلها إلى  التعلٌم

ٌّر الذي طرأ على النظرٌات ،حٌث جاءت البنائٌة تكشؾ لنا أن التلمٌذ ال  التلمٌذ،والتؽ

ٌتعلم المعارؾ إال أعاد بناءها بنفسه ،وذلك بتفاعله مع رفاقه ومعلمه،وفً النظرٌة 

السلوكٌة ترى أن المعرفة لٌست بضاعة جاهزة ُتلّقن وُترسل من الُمَعلّم إلى المتلقً 

 .وهو المتعلّم،أي التلمٌذ

ٌّة ٌّة مرت بتحوالت،وأصبحت مزجا للثالثً المعلّم والمتعلّم والمادة التعلٌم  .حٌث التعلٌم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 18المرجع نفسه،ص -1    
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ٌّة ات التعلٌم ٌّ  : موضوع اللّسان

   :                                                                                   توطئة

كل إنسان ٌولد ٌحمل استعدادات على الفعل اللّؽوي ،وٌكتسب عادات والٌات ومهارات 

ٌّة تمكنه من تعلم اللّؽة واستعمالها وفق مقتضٌات حاجٌاته فً التواصل مع  عمل

االخرٌن،وأن هذا التعلٌم ٌتعلق بجمٌع األشخاص الذٌن ٌمتلكون القدرة على تعلم ما 

ٌرؼبون إلٌه طول حٌاتهم،وٌشمل ذلك تعلم المرء أن ٌكتسب المعارؾ وأن ٌعاٌش 

 .االخرٌن وأن ٌثبت ذاته ووجوده فً العالم

ٌّة  -1 ٌّة مقابال لفن التعلّم باعتباره علما ٌتحدد فً :مفهوم التعلٌم تبلور مفهوم التعلٌم

ٌّة مسطرة من قبل  .جملة من الوسائل والتقنٌات المطبقة لتحقٌق أهداؾ تعلٌم

ٌّة مصدر صناعً لكلمة ":"حنفً بن عٌسً"وٌقول األستاذ   ٌّة فً اللّؽة العرب كلمة تعلٌم

تعلٌم،وهذه االخٌرة مشتقة من علَم أي وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على 

".الشًء دون احضاره 
1

                                                                      

ٌّة هً علم عند البعض ،وكنظرٌة عند البعض  ومن خالل هذا نقول أن التعلٌم

االخر،وقد استخدمت هذه الكلمة فً علم التربٌة ،وتعنً لنتعلم أي ٌعلم بعضنا 

ٌّة ركزت على أهمٌة التفاعل بٌن المعلّم والمتعلّم،كما ركزت على  البعض،وأن التعلٌم

ٌّة التً تتماشى مع مستوى التالمٌذ،والتً تهدؾ إلى تقدٌم المعلومات وكل  المادة الدراس

ٌّة من حٌث المضمون  المعطٌات الضرورٌة للتخطٌط،ٌرتبط أساسا بالمواد الدراس

والتخطٌط لها وفق الحاجات ،واألهداؾ والقوانٌن العامة للتعلٌم ،وهً علم من علوم 

ٌّة                                               التربٌة له قواعده ونظرٌاته ٌعنى بالعملٌة التعلٌم

ٌّة هً فرع من علم اللّؽة التطبٌقً، ٌّات التعلٌم وهو ٌهتم بالطرق والوسائل التً "واللّسان

تساعد الطالب والمعلّم على تعلم اللّؽة وتعلٌمها ،وذلك باالستفادة من نتائج علم اللّؽة 

                                                           

ٌّة العامة، وزارة التربٌة      - 1 ٌّة المادة وطرائق التدرٌس فً مفهوم التعلٌم ٌنظر محمد السعٌد ؼطاسا مداخلة تعلٌم

       guettas 2007@ Yahoo.Fr ،2007الوادي،الوطنٌة،مدٌرٌة التربٌة،الوادي ،   
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".الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة
1

                                         

ٌّة علم حدٌث النشأة ٌنصب عمله على  ٌّات التعلٌم ونستخلص مما سبق أن اللّسان

ٌّة وتنظٌمها وتعدٌلها،فهً تضع البرامج والخطط التً تؤهل  التخطٌط للمادة الدراس

معلم اللّؽة إلى القٌام بواجبه على الوجه االكمل ،وتبحث عن العالقات بٌن المعلّم 

ٌّات ومستوٌاتها النحوٌة  والمتعلّم ،وكذلك طرق التدرٌس ،وذلك باالستفادة من اللّسان

 .والصرفٌة ،والداللٌة ،والمعجمٌة

ة اللّغات -2 ٌّ  :مفهوم تعلٌم

ٌّة الحدٌثة التً  ٌّة اللّؽات مرتبطة دوًما بالتعلٌم،فهً حقل من الحقول المعرف إن تعلٌم

.                      انفردت باهتمام الباحثٌن مع اختالؾ تخصصاتهم ومجاالت اهتماماتهم  البحثٌة

ٌّة اللّؽات وهً  مجموع الخطابات التً أنشأت "وعلى كل حال نستطٌع القول أن تعلٌم

حول تعلٌم وتعلم اللّؽات،سواء تعلق األمر بلؽات المنشأ أواللّؽات الثانٌة،وقد نشأت 

ٌّة طورت  ٌّة اللّؽات مهتمة بطرائق تدرٌس اللّؽات ،ثم انفتحت على حقول مرجع تعلٌم

ٌّة اللّؽات  ".مجال البحث فً تعلٌم
2

                                                                                     

ٌّة اللّؽات تمثل اتجاهان ٌتمثالن فً ٌلً  اتجاه :نستخلص من هذا التعرٌؾ بأن تعلٌم

ٌّات التطبٌقٌة،واتجاه أخر هً مادة لتعلٌم اللّؽات ،وتكون  ٌعنً أنها مادة تكمٌلٌة للّسان

مجاال للتركٌب بٌن العالقات المختلفة ،وذلك ٌنفتح على حقول معرفٌة عدٌدة 

ٌّات والتعلم والبٌداؼوجٌا،وؼٌرها من العلوم،وانطالقا من الحقول حاولت فً  كاللّسان

ٌّة ومنها المتعلّم ،المعلّم،المادة  ٌّة اللّؽات االهتمام ببعض متؽٌرات العملٌة التعلٌم تعلٌم

ٌّة،وهً تهتم باألهداؾ ،أو تنظٌم المحتوٌات أو الطرٌقة المعتمدة فً التدرٌس .       التعلٌم

 :التعلٌم والتعلّم- 3

ا فً حٌاة األمم والشعوب ،ولقد خلق اإلنسان وهو  ًٌ ٌشكل التعلٌم والتعلم محورا اساس

ا  ًٌ ا ونفس ًٌ فً حاجة إلى التعلم من أجل التفاعل مع محٌطه،وٌكون اإلنسان مهٌأ عضو

                                                           

.76،ص 2005حلمً خلٌل،دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة،د ط،دار المعرفة الجامعٌة -  1   
 ،دار 1علً أٌت  أوشان،اللسانٌات والدٌدكتٌك نموذج النحو الوظٌفً من المعرفة العلمٌة الى المعرفة المدرسٌة ط- 2

71، ص 2005الثقافة للنشر و التوزٌع الدار البٌضاء    
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للتفاعل مع مجتمعه،وأنه مضطر للتعلم وذلك للمعرفة وإدراك األشٌاء واكتساب 

المهارات والخبرات الجدٌدة المؽٌرة لسلوكه،وذلك بحثا عن ماهٌتها وأسرارها،وإن 

 .التعلٌم والتعلم باعتبارهما وسٌلة التقدم واالزدهار

 مفهوم التعلم: 

عملٌة مكتسبة " التعلم هو ما ٌكتسبه اإلنسان عن طرٌق الممارسة والخبرة ،كما أنه 

تشمل على تؽٌر فً االداء أو السلوك أو االستجابات ٌحدث نتٌجة النشاط الذي ٌمارسه 

المتعلّم،والتدرٌب والمثٌرات التً ٌتعرض لها والدوافع التً تساهم فً دفعه بهدؾ 

".تحقٌق النضج 
1

  

ومن خالل فهمنا لهذا التعرٌؾ الحظنا أن التعلم هو اكتساب المعرفة والفهم من خالل 

الخبرة والقدرة على االستجابة،وذلك باسترجاع المعلومات التً تم تعلمها فً 

السابق،وذلك من خالل قٌام المتعلم بالتدرٌبات واالنعكاسات التً ٌتعرض لها،والحوافز 

 .التً تدفعه لتحقٌق النضج

ٌّة :"هناك من العلماء من ٌعرفه ٌّة تدرٌب للعقل،وهناك من عرفه بعمل التعلم بأّنه عمل

".تذكر
2

                                                                                               

ٌّة تدرٌب وذلك ٌنتج من تدرٌب تلك الملكات العقلٌة  ومن خالل ذلك أن التعلّم هو عمل

ٌّة تذكر وذلك عن طرٌق الخبرة والتعلم ،فهما اللذان ٌوصالن المعرفة كاملة  ،وأن عمل

إلى العقل وأن العقل بمثابة مخزن للمعلومات التً تستدعى فً أي لحظة ،وقت 

.                                                                                   الحاجة

ٌّة تعدٌل فً سلوك الكائن الحً،وذلك بأّنه "وٌرى البعض االخر أن التعلم بأّنه عمل

".الحدث الناجم عن االدراك الكلً للمواقؾ فً الحٌاة
3 

                                                           

، ص 2007، دار الثقافة للنشر و التوزٌع عمان 1جودت عبد الهادي، نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها التربوٌة، ط - 1

15     .  

-،صب2006ط ،دار الٌازوري العلمٌة  للنشر و التوزٌع عمان .مروان ابو حوٌج،المدخل الى علم النفس العام،د-2

43.   
.44المرجع نفسه،ص - 3   



اللسانيات التعليمية وانتمائها وعالقتها باللسانيات العامة: الفصل الثاني    
 

55 
 

ٌّة تتضمن كل أنواع  وفً هذا االطار أصبح النظر إلى التعلم على اعتبار أّنه عمل

ٌّة تؽٌر وتعدٌل فً السلوك عن  ٌّة ،وأنه عمل الخبرات للحصول على النتائج التعلٌم

طرٌق الخبرة والنشاط للمتعلم،وذلك ٌؽٌر نظرته إلى االشٌاء ،وٌعدل سلوكه،وأنه حقٌقة 

ناتجة عن االدراك الكلً لألشٌاء ،ولٌست نتٌجة االدراك المنفصل لألشٌاء فً الحٌاة 

 .والبٌئة

ٌّة التربوٌة،وقد   حدد العلماء شروط التعلم والتً تسهل "إن للتعلم شروط تؤثر فً العمل

ٌّة وتؤثر فً نتائج التعلم وهً النضج والدافعٌة،التعزٌز،الممارسة،طرٌقة :وتساعد العمل

ٌّة ".التدرٌس،والوسائل التعلٌم
1 

ٌّة التربوٌة ،والتً تساعد فً  نفهم من خالل هذه الشروط المذكورة والتً تؤثر فً العمل

ٌّة نمو ال ٌتدخل فٌها اإلنسان،أما الممارسة  ٌّة التعلم،ومن بٌنها النضج الذي هو عمل عمل

ٌّات  وهً التدرٌب أو التمرن للمتعلّم،وفٌما ٌخص طرٌقة التدرٌس هً تلك العمل

ٌّة المختلفة،وٌمكن أن  ٌّة المتوفرة التً تصلح الستخدام عدد من المواد التعلٌم التعلٌم

ٌّة وهً المعٌنات التربوٌة أو االدوات  ٌمارسها مدرسون مختلفون ،وأّما الوسائل التعلٌم

ٌّة الدافع الذي ٌشمل مفاهٌم االستثارة  التً ٌستخدمها المعلم فً تدرٌسه،ومن ناح

 .والحاجة والحافز أو الهدؾ ،والتعزٌز هو السلوك المرؼوب فٌه

 مفهوم التعلٌم: 

ٌّة العامل البشري ،الذي          للتعلٌم دور فعال ومهم فً تطور المجتمع من خالل تنم

هو عبارة عن نقل المعارؾ والمعلومات من المدرس إلى المتعلم  فً موقؾ تعلٌمً 

معٌن ،ومجموعة من االجراءات واألنشطة التً تساعد المعلّم على نقل المعارؾ أو 

ٌّر متوقع فً سلوكه،فالتعلٌم هو   مشروع "المهارات للمتعلم قصد الحصول على تؽ

                                                           

.47،ص 2004،دار الثقافة للنشر و التوزٌع عمان 1 محمد جاسم محمد ،نظرٌات التعلم،ط   1-  
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إنسانً هدفه مساعدة االفراد فً التعلم ،وهو مجموعة من الحوادث التً تؤثر فً 

".المتعلم بطرٌقة ما تؤدي إلى تسهٌل التعلم 
1

  

ٌّة  ٌّة التعلٌم تقودنا دائما إلى تحقٌق أهداؾ ،وذلك بمساعدة االفراد فً التعلم وتنم فعمل

مجموع الخبرات والمهارات المتوفرة لدى اإلنسان،وتوسع مداركه،وهو ٌهتم بطرائق 

التعلٌم ودراستها،وأن التدرٌس ٌقوم بتوفٌر شروط منها مادٌة ونفسٌة والتً تساعد 

ٌّة ،وذلك هو  موقؾ تعلٌمً الذي ٌوجد فٌه "المتعلم فً التفاعل مع عناصر البٌئة التعلٌم

المتعلم الذي لدٌه االستعداد الفعلً والنفسً الكتساب الخبرات ،وفٌه تتناسب قدراته 

ٌّة تتضمن محتوى تعلٌمٌا ومعلما،ووسائل  واستعداداته من خالل وجوده فً بٌئة تعلٌم

ٌّة لتحقٌق االهداؾ التربوٌة المنشودة "تعلٌم
2

  

التعلٌم هو النشاط الذي ٌسهم كل من المعلم والمتعلم،بحٌث ٌقع تعلٌم المعارؾ 

والمهارات واالتجاهات من قبل المعلم،وتعلٌمها واستٌعابها من قبل المتعلم،ومن خالل 

ٌّة تتناسب قدرات واستعدادات وذلك خالل وجوده فً هذه البٌئة  ٌّة التعلٌم هذه العمل

ٌّة التً تعد بمثابة االدوات المساعدة لتحقٌق أهداؾ  ،وذلك عن طرٌق الوسائل التعلٌم

تربوٌة لتنمٌة مجموعة الخبرات المتوفرة فً اإلنسان ،وتوسع مداركه ،وزٌادة قابلٌته 

 .للتعلم فً مختلؾ الظروؾ التً تجرى فٌها الدروس

ٌّة وهو الحقل الذي ٌهتم بفهم طرق التعلٌم وتحسٌنها  التعلٌم هو مجال من مجاالت الترب

                                                                                                                     .وتطوٌرها واستمرارها

 

 

                                                           

،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع 1 عامر ابراهٌم علو و وآخرون الكافٌات التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس،ط -1

.16،ص 2011أألردن    
.17المرجع نفسه،ص - 2   
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 :   تعقٌب

ٌّة علم ٌهتم بقضاٌا التدرٌس اللّؽوي شاملة ؼٌر مجزأة من حٌث تحدٌد          التعلٌم

 .السٌاسة العامة للمعارؾ اللّؽوٌة وعالقتها بالمعلمٌن والمتعلمٌن وبطرق اكتسابها

ٌّة وقد  ٌّة التعلٌم ٌّة ٌستقطب اهتمام كل االطراؾ المعنٌة بالعمل  أصبح موضوع التعلٌم

تطورت األبحاث  بشكل ملحوظ فً هذا السٌاق ساعٌة إلى بلورة هذه المادة كعلم من 

ٌّة التعلٌم  ٌّة وهً تهتم بكل ما هو تعلٌمً وكذلك دراسة كٌفٌة تسهٌل عمل علوم الترب

ٌّة ركزت على أهمٌة التفاعل بٌن المعلم والمتعلم والمادة  وجعلها ممكنة ،وأن التعلٌم

ٌّة  .التعلٌم

ٌّة سواء فٌما ٌتعلق بالبحث أو الممارسة  ٌّة بوصفها مجاال من مجاالت الترب تهتم التعلٌم

ٌّة من حٌث تصمٌم التعلٌم ،وهو الحقل الذي ٌهتم بفهم  ٌّة التعلٌم التطبٌقٌة بمكونات العمل

ٌّة ،وكذلك تطبٌق  طرق التعلٌم ،وتحسٌنها وتطوٌرها ،ووصؾ أفضل الطرق التعلٌم

التعلٌم الذي ٌهتم بفهم طرق تطبٌق أو تنفٌذ البرنامج التعلٌمً و تطوٌره عن طرٌق 

ٌّة،وكذلك فهم ادارة التعلٌم الذي ٌهتم بتقٌٌم التعلم من حٌث  األدوات والوسائل التعلٌم

ٌّة مرتبطة دوًما بالتعلٌم،وأن التعلم هو  فهم طرائق التعلٌم وتقوٌمها وتحسٌنها،ان التعلٌم

كل ما ٌكسبه االنسان عن طرٌق الممارسة ،والتعلٌم هو نشاط ٌسهم كل من المعلم 

 .والمتعلم،وذلك بتعلٌم المعارؾ والمهارات واكتسابها واستٌعابها من قبل المتعلم
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ٌّة                                                                                                                                                                                                                                                         :مكونات التعلٌم

ٌّة تركز على  ٌّة تعلٌم ٌّة هً مزج لهذا الثالثً والنظر إلٌه جملة واحدة ،وكل عمل التعلٌم

ٌّة :"ثالثة عناصر منها  ،فللمعلّم خصائصه وشروطه "المعلّم،المتعلّم،المعرفة التعلٌم

ا،وللمتعلّم خصائصه ومٌزاته،فتتوفر فٌه الرؼبة  ًٌ ا ونفس ًٌ على أن ٌكون مهٌأ للتعلٌم علم

وتهٌأ له الظروؾ المناسبة لٌكون استعداد مقبول للتكوٌن،وللمعرفة والمناهج،والطرق 

 :والوسائل شروطها،وٌتم التمثٌل له بهذا الشكل

      

                 

 

                            

                                                                                                                              

ٌّة،بداٌة بالمعلّم الذي ٌعد عنصًرا  ٌّة التعلٌم إن هذا المخّطط ٌوضح لنا مكّونات العمل

ٌّة ،إذ ٌعتبر بمثابة المهندس فً الواقع التعلٌمً ٌّة التعلٌم ا وفعاال فً العمل ًٌ  .                                                                                                                                                                                                                                         حٌو

:                                                                        المعلّم-1

ٌّة،بمكّوناتها المختلفة من مجال وموضوع ومتعلّم،ثم " هو جزء من الحالة التعلٌم

".العالقات الرابطة بٌن كل قطب من هذه االقطاب 
1

 

ٌّة ،وال ٌتم نجاح  ٌّة التعلٌم ومن خالل هذا القول أن المعلّم له مكانة خاصة فً العمل

ٌّة إال بمساعدة المعلّم،فهو ٌتصؾ بكفاءات وٌتمتع برؼبة ومٌل اتجاه  ٌّة التعلٌم العمل

                                                           

.21،الجزائر،ص 3، ع 2011احمد بلحوث،مجلة العربٌة،مخبر علم تعلٌم العربٌة،السداسً األول    1-  

 المعرفة العلمٌة
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التعلٌم فً كل االقطاب ،وهو ٌساعد المتعلّم على التعلم وٌهٌئه الكتساب الخبرات 

ٌّة المناسبة  .التربو

ٌّة، ٌّة التعلٌم وذلك من خالل مساعدته "وال بد لنا أن نستعرض دور المعلّم فً العمل

ٌّة استخداًما مرًنا  للطالب على التفكٌر ،وتولٌد االفكار ،وكذلك استخدام المادة العلم

ٌّة والعدل فً الحكم والمعاملة،وأن  ٌعمل على تحقٌق االهداؾ ،وأن ٌتسم بالموضوع

".ٌكون مثقفا ومهتما بالقراءة 
1

 

ٌّة  فمن خالل هذه االدوار التً تصؾ لنا المعلّم والذي ٌعتبر المرشد والموجه للعمل

ٌّة من خالل مٌل المتعلمٌن وتوجٌه دوافعهم واستثمار لما ٌمتلكونه من خبرات  التعلٌم

ٌّة التدرٌس،والقول بأن دور المعلّم فً  ٌّة عمل سابقة ،وهو العامل الحاسم فً مدى فاعل

ٌّة قد أصبح دور توجٌه وإشراؾ للمتعلّم ٌّة التعلٌم  .العمل

 :المتعلّم-2

ٌّة أن تتم فً ؼٌاب  ٌّة التعلٌم ٌعد المتعلّم المحرك الرئٌسً للفعل التعلٌمً،فال ٌمكن للعمل

 .المتعلمٌن ومعرفة احتٌاجاتهم اللّؽوٌة،وله قدرات واهتمامات وعادات وانشؽاالت

ٌّة"المتعلم هو  - ٌّة التعلٌم ". أحد االطراؾ الفاعلة فً العمل
2

 

ٌّة وجعلته فً مقابل - وبمعنى أن المتعلّم هو ذلك المصطلح الذي احٌته التعلٌم

ٌَّة ٌَّة التعلٌم  .مصطلحات اخرى تشٌر إلى معناه مثل الطالب وهو طرؾ مهم فً العمل

ٌَّة-3     :المادة المعرفٌة التعلٌم

ٌَّة، ٌُطلق علٌها بالمادة التعلٌم وقد اتجه البحث فً هذا الصدد الى النظرٌات "كذلك 

ٌَّة لتدرٌس اللّؽات ٌّة ومحاولة استثمارها فً بناء وضعٌات التعلٌم ".اللّسان
3 

                                                           

.77،ورقلة،ص14، ع 2012 ٌنظر،بوجملٌن لبوخ،مجلة االثر،المنهج اللسانً فً تعلٌم اللؽة العربٌة -1   

 .25احمد بلحوث،مجلة العربٌة،مخبر علم تعلٌم العربٌة،ص- 2 
.73،ص2005،الدار البٌضاء،1علً آٌت أوشان ،اللسانٌات والدٌداكتٌك نموذج النحو الوظٌفً ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع ،ط - 3  
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تعد هذه المعرفة بمثابة القناة التواصلٌة أو الوسٌلة للطرفٌن المعلم والمتعلم،وأصبحت 

ٌَّة لتدرٌس اللّؽات ٌّة التعلٌم  .المعرفة مكوًنا وطرًفا من العمل

ٌَّة ال تقوم فقط على تدرٌس المحتوٌات المعرفة،بل هناك شروط " ٌّة التعلٌم ان العمل

ٌّة منها ما ٌرتبط بالمعلّم و المتعلّم والطرٌقة و األهداؾ  ٌّة التعلٌم اخرى تتدخل فً العمل

ٌّة ٌّة التعلٌم "والمحٌط الذي تجري فٌه العمل
1

 

ٌَّة ،وال ٌمكن - ٌّة تقوم على المعلّم والمتعلّم والمادة التعلٌم ٌّة التعلٌم و نعنً بهذا ان العمل

الفصل بٌنهما ،وهذه العناصر تمثل زواٌا المثلث ثالثة محاور استقطب تفكٌر الباحثٌن 

ٌَّة  .فً التعلٌم

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٌّات والبٌداؼوجٌا،ط - .22،ص1998،دار الثقافة للنشر و التوزٌع،الدار البٌضاء،1علً آٌت أوشان،اللّسان  3 



اللسانيات التعليمية وانتمائها وعالقتها باللسانيات العامة: الفصل الثاني    
 

61 
 

 مناهج تعلٌم اللغات                                                                                          

ان مناهج تعلٌم اللّؽات متعددة ،فكل منها طرٌقتها فً التبلٌػ ،ولقد عرؾ تدرٌس اللّؽات 

مناهج عدٌدة منها                                                                                   

ٌعد المنهج التقلٌدي أو طرٌقة القواعد فً تدرٌس اللّؽات من أقدم :المنهج التقلٌدي - 1

ٌَّة "الطرائق فً تعلٌم اللّؽات، ٌُعتمد فٌه على المعلّم باعتباره اساس عمل وإّنه منهج عتٌق 

".التعلّم ،والمعلّم وعاء تّصب فٌه المعلومات وأّنه المالك الوحٌد للمعرفة 
1

             

حٌث ٌعتبر المعلّم وعاء تّصب فٌه المعلومات ال ؼٌر ،وأّنه مرسل على 

الدوام،ومرشد،وٌقوم هذا المنهج على أن تعلم اللّؽة األجنبٌة ٌتم عن طرٌق التعرؾ 

على قواعد اللّؽة ،ثم حفظها وتطبٌقها على استخدام اللّؽة فً القراءة والكتابة ،وهو 

ٌهدؾ الى اكتساب المتعلّمٌن المهارة اللّؽوٌة الكتابٌة،وال ٌسعى إلى اكتسابهم المهارة 

                                                                                     .اللّؽوٌة الشفوٌة

هو منهج سببه التطور الثقافً فً النصؾ الثانً من القرن :المنهج البنٌوي - 2

ان "Ferdinand de Saussure"العشرٌن،وواضع اسس هذا المنهج هو فردٌناند 

المنهج البنٌوي هو مذهب علمً جاء كرد فعل على المناهج اللّؽوٌة ،وبخاصة طرٌقة 

ٌّة  "تعلٌم النحو والترجمة التً همها مقارنة اللّؽة الهندٌة باللّؽات االوروب
2

                    

االتصالً ٌعنً التواصل واإلبالغ،وفً الحقٌقة إن وسائل :المنهج االتصالً - 3

االتصال موجودة فً أكثر مناحً حٌاة اإلنسان الخصوصٌة،حٌث ٌتواصل النَّاس فٌما 

ٌقوم المنهج التواصلً من الناحٌة النظرٌة على النظرٌات ."بٌنهم بطرٌقة مختلفة

ٌّات داخلٌة لدى المتعلّم  ٌّة معقدة تتم من خالل عمل ".المعرفٌة والن اكتساب اللّؽة عمل
3

 

ٌّة التواصل التً تجري بٌن البشر بواسطة  ،وأن التواصل اللّسانً ٌنحصر فً عمل

الفعل الكالمً ،ومن خالل كل هذا ٌعنً االتصال شكل من اشكال العالقات االجتماعٌة 

 .التً تتوفر فٌها مساهمة واعٌة لألفراد والجماعات
                                                           

  1- .30،ص2009،دار هومة للنشر والتوزٌع 4صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة،ط 
.32المرجع نفسه،ص  -2  

  .34لطفً بوقرة،محاصرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة،مكلؾ بالدروس،معهد االدب واللؽة،جامعة بشار،ص  -3
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ٌّة وأهمٌتها فً تعلٌم اللّغات  :                                                     الوسائل التعلٌم

ٌّة فً السنوات االخٌرة أمرا  ٌّة أو بصر ٌَّة على اختالفها سمع تعتبر الوسائل التعلٌم

ٌَّة ،وهً   ٌّة التعلٌم عبارة عن "ضرورٌا فً تعلٌم اللّؽات ،وجزء هاما فً العمل

ٌّة التعلٌم والتعلم  مجموعة من االجهزة واألدوات التً ٌستخدمها المعلم لتحسٌن عمل

".بهدؾ توضٌح المعانً وشرح االفكار 
1

                                                                 

ٌّة التعلم ،واكتساب  ٌّة هً اداة أو مادة ٌستعملها التلمٌذ فً عمل إذن فالوسائل التعلٌم

الخبرات وإدراك المبادئ ،وتطوٌر ما ٌكتسب من معارؾ بنجاح،وٌستعملها المعلم 

لٌٌسر له جو مناسب ٌستطٌع فٌه بنجاح االسالٌب ،وإحداث الطرق للوصول بتالمٌذه 

.                                                                   الى حقائق العلم الصحٌح بسرعة وقوة

ٌّة أدوات ومعٌنات ٌستخدمها الّدارس فً اكتساب معارفه ،ولقد  تعدُّ الوسائل التعلٌم

ٌَّة بعدة تسمٌات نوجزها فٌما ٌلً :                                      مرت الوسائل التعلٌم

ٌّة-  .                                                                              وسائل بصر

ٌّة                                                                                            -  وسائل سمع

ٌّة-  ٌّة بصر .وسائل سمع
2

                                                                                    

ومن خالل هذه الوسائل التً ٌتم استخدامها واستثمارها فً تعلٌم اللّؽات ،وهً تختلؾ 

ٌّة ، تعتمد بالدرجة االولى على حاسة السمع  عن بعضها البعض ،فمثال الوسائل السمع

ٌّة فهً تعتمد على حاسة ...مثل االسطوانات والمذٌاع وؼٌرها  ،أّما الوسائل البصر

ٌّة ،وصور االفالم،والخرائط ،والسبورة  البصر كما تشمل الّصور الفوتوؼراف

ٌّة فهً تعتمد على حاستً السمع  ٌّة البصر ،والكتب،والمجالت،وأما الوسائل السمع

والبصر،فتشمل الّصور المتحركة الناطقة التً تتضمن االفالم والتلفزٌون،والّصور 

ٌّة،أو شرائط التسجٌل  .المصحوبة بتسجٌالت صوت

                                                           

،دار الفكر للنشر و التوزٌع،عمان،  1مصطفى عبد السمٌع محمد،وآخرون،تكنولوجٌا التعلٌم مفاهٌم وتطبٌقات،ط 2-

  .21 م،ص 2004 هـ، 1425
 .22  المرجع نفسه،ص-3 



اللسانيات التعليمية وانتمائها وعالقتها باللسانيات العامة: الفصل الثاني    
 

63 
 

ٌّة لكثٌر من االستجابات التً تبٌن تفاعل المعلّم معها،وهً أداة  تخضع الوسائل التعلٌم

ٌّة التعلٌم ،وتوضٌح مدلوالت ألفاظه وشرح أفكاره ،ٌنبؽً على  ٌستخدمها لتحسٌن عمل

ٌّة كما ٌدل اسمها أن تساعد فً تدرٌس مقررو تتضمن أمرٌن،أن  الوسٌلة التعلٌم

ٌّة تتولى  ٌّة ال تؤدي العمل كامال الن هناك جوانب اخرى من العمل الوسٌلة التعلٌم

 .تنفٌذها منها المعلم ،وثانٌا أن تحقق الؽرض الذي ٌستخدم من أجله

 :مراحل التطور الستخدام التعلٌمٌة                

ٌّة بمراحل تارٌخٌة فً استخدامها واستعمالها ،وٌمكن تلخٌصها    مرت الوسائل التعلٌم

 :فٌما ٌلً

ٌّة ،وكذلك " كانت الوسائل تعتمد على الفردٌة المجردة ،واعتمدت على اللفظٌة والسمع

".اعتمدت على السمع والبصر
1

 ومن خالل المراحل التارٌخٌة لهذا التطور فً 

ٌّة ٌمكن تلخٌصه فً أربعة مراحل  :استعمال الوسائل التعلٌم

وكانت الوسائل فٌها تعتمد على الفردٌة المجردة ، حٌث كانت :المرحلة االولى 

الصناعة ٌدوٌة فسادت الوسائل التالٌة مثل الخرائط والطباشٌر واللوحات والرسوم 

 .البٌانٌة والمخطوطات

ٌّة وذلك بعد اختراع آالت :المرحلة الثانٌة اعتمدت الوسائل فٌها على اللفظٌة والسمع

 .الطباعة، فشاع التعلٌم وأصبح فً متناول الجمٌع، وبذلك انتشرت المدارس والكتب

نتٌجة الثورة الصناعٌة اعتمد فٌها على السمع والبصر فاستخدمت :المرحلة الثالثة

 .الصورة والصوت،وذلك باختراع الرادٌو والتلفاز وؼٌرها من الوسائل

                                                           

هـ، 1420، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 1ماجدة السٌد عبٌد، الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة الخاصة، ط- 1

. 20م، ص2000  



اللسانيات التعليمية وانتمائها وعالقتها باللسانيات العامة: الفصل الثاني    
 

64 
 

اعتمدت فٌها الوسائل كأحد أهم عناصر التدرٌس الحدٌثة وهً :المرحلة الرابعة  

متصلة بالتكنولوجٌا ،وبالتالً أصبحت االلة هً المعلم للدارس ٌتفاعل معها 

 .وٌتعلم،كاالنترنٌت

ٌّة فً تعلٌم اللّؽات لتطوٌر " وبعد ذلك نأتً إلى  ٌّة التً أصبحت أساس الوسائل التعلٌم

المهارات التً تحددها االهداؾ،وتطورت هذه الوسائل تطورا هائال من استعمال 

المذٌاع والتلفاز والمعامل اللّؽوٌة والحاسب االلً الذي قدم اضافة مهمة فً تعلٌم اللّؽة 

."
1

  

ٌّة  ٌّة التعلٌم ال فً العمل ٌّة على اختالفها لها دور فعَّ ومن خالل هذا فان الوسائل التعلٌم

ٌّة فً توجٌه  ٌّة كبٌرة ال ٌمكن حصرها لما تحقّقه من فعال ،وأن هذه الوسائل ذات أهم

ٌَّة القدرة االنتاجٌة  ٌَّة ،وتنم المتعلمٌن و ممارسة ما ٌتعلمونه وبالتالً اثراء التعلٌم

 .للمتعلّم والتعلٌم

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 29، ص 1995عبده الراجحً،علم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة د ط، دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة - 1  
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ٌّات ومنهجٌة تعلٌم اللّغات :                                                   اللّسان

ٌّة التعلٌم ، ٌّة تحلٌلٌة فً متناول أستاذ اللّؽة تساعده فً عمل ٌّات أداة وصف ألن "اللّسان

ٌّة ُتسٌر تلك المعارؾ والمهارات  ٌّات تمدنا بمناهج وصف "اللّسان
1

،وهً من أهم 

ا ،وؼنً عن الذكر  ًٌ ا وبتحلٌلها علم ًٌ األدوات ألنها تقوم بوصؾ اللّؽة وصًفا موضوع

أن ما من مجال بحث انسانً قد أثار االهتمام وتوصل الى نتائج مهمة جدا فٌما ٌتعلق 

ٌّات ،فهً تهدؾ الى تحلٌل طبٌعة  باللّؽة اإلنسانٌة وعالقتها بالفكر وبالمجتمع كاللّسان

اللّؽة االنسانٌة ،وتقوم بدور أساسً فً اطار تحلٌل مسائل التعلٌم،وذلك أن االنسان 

ٌكتسب اللّؽة كما تقوم بدور مهم فً تحلٌل مسائل المجتمع،كما تسهم فً مسائل الفكر 

 .االنسانً ،ألن اللّؽة تحمل االفكار وتصوؼها وتعبر عنها

هذه العناصر ال ٌمكن أن تحقق التفاعل االمثل ،وذلك وفق منهجٌة محددة التً تشمل -

 :على المسائل التالٌة

 :التحلٌل األلسنً-1

لٌس بمقدور معلّم اللّؽة ان ٌعلم مادته ما لم ٌكن ملما ببنى اللّؽة ،وبتنظٌم 

القواعد،والتحلٌل األلسنً وسٌلتنا للتواصل الى وصؾ اللّؽة وصفا دقًٌقا ،وكذلك تؤثر 

ٌّة  على المنهجٌة فً تعلٌم اللّؽة ،حٌث أن اللّسانٌٌن معنٌٌن بشكل مباشر وعمٌق بعمل

". تأهٌل المعلّمٌن 
2

ٌّات تستند بالضرورة الى مجموعة من االفتراضات    وأن اللّسان

 .المتعلقة بسٌر اللّسان وتطوره ،وبأنماط االتصال القائمة بٌن المعلمٌن والمتعلمٌن

ٌّة-2 :                                                      اختٌار المادة التعلٌم

على المعلّم اختٌار المادة التً تناسب تالمٌذه والتً ٌحتاجونها فً حٌاتهم وفق مستواهم 

وبالوقت المقرر للمادة،وذلك من خالل اختٌار المسائل اللّؽوٌة التً تناسب تالمٌذه 

،وذلك بربط اختٌار هذه المسائل بالهدؾ الموضوع لمادة اللّؽة ،وبمستوى التالمٌذ ،مما 
                                                           

  194م،ص 2010، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، بٌروت، 1عبدا لسالم المسدي مباحث تأسٌسٌة فً اللسانٌات،ط -1 

شارل بزتان،اللسانٌات التطبٌقٌة ت،قاسم المقداد محمد رٌاض المصري دك دار الوسٌم للخدمات الطباعة دمشق - 2

   .93ص
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ٌّة اإلحصائٌة تساعد استاذ اللّؽة فً أن ٌختار  ال شك فٌه أن نتائج الدراسات االلسن

 . المسائل اللّؽوٌة التً ٌجب انتقاؤها لتدرٌسها

 :التدرج فً التعلٌم للمادة اللّغوٌة-3

ٌّة،ال ٌستطٌع أن "   وبعد أن ٌختار معلم اللّؽة المسائل اللّؽوٌة التً ُتكّون مادته التعلٌم

".ٌعلم هذه المادة على مرحلة واحدة 
1

 

ومن خالل هذا فان معلم اللّؽة ٌرتب هذه المادة قبل تعلٌمها وذلك على التدرج،بإتباع 

مراحل ٌمر من خاللها ،وهً االنتقال من السهل الى االقل سهولة ،وأن هذا التدرج 

ٌُمّكن المتعلّم من اكتساب المهارات اللّؽوٌة ،وكذلك االنتقال من العام إلى الخاص 

 .،وذلك من خالل االلفاظ والكلمات المفردة والجمع والبسٌطة والُمرّكَبة

 :عرض المادة اللّغوٌة-4

ٌّة ،وذلك بصورة واضحة  ٌرتبط تعلٌم اللّؽة بصورة وثٌقة عرض المادة التعلٌم

ٌّة ، فٌهدؾ االستاذ الى تطوٌر ملكة  التالمٌذ اللّؽوٌة خالل "،وبمختلؾ الوسائل التعلٌم

".تقدٌم المادة بصورة هادفة وواضحة 
2

 ومن خالل ذلك البد ألستاذ اللّؽة من وضع 

ٌّة التعلٌم بحٌث ٌكتسب التلمٌذ أو المتعلم الخبرات االتٌة المتمثلة فً  االهداؾ لعمل

ادراك االصوات اللّؽوٌة والحروؾ االبجدٌة ،وإدراك الكلمات وانتقاء البنٌة اللّؽوٌة 

،وتركٌب الجمل وبناء النص،وؼٌرها،وفً هذا االطار ٌساعد االلمام األلسنً بقضاٌا 

ٌّة ٌّة عرض المادة التعلٌم  .اللّؽة فً عمل

ٌّة تعلٌم اللّؽة ،فال بد من أن ٌتم  ٌّة المتنوعة تؤثر مباشرة فً عمل ان الدراسات االلسن

ٌَّة،حٌنئذ أن  التعاون الوثٌق بٌن التربوٌٌن وبٌن اللّسانٌٌن فً مجال اعداد المادة التعلٌم

                                                           

،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، 2مٌشال زكرٌا، مباحث فً النظرٌة االلسنٌة وتعلٌم اللؽة ط - 1

.17م،ص 1985هـ، 1405لبنان،    
.18 المرجع نفسه،ص   2-  
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ٌّة  ٌّة ضرورٌة لتحدٌد المجال االجرائً  للعمل ٌّة ومنهج ٌّات تصبح وسٌلة معرف اللّسان

ٌّة،وذلك بتوضٌح الؽاٌات واألهداؾ وتدلٌل الصعوبات والعوائق ،ولذا على  التعلٌم

ٌَّة  ٌّة التعلٌم ٌّة كوظٌفة أساسٌة فً تحلٌل العمل المعلّم اللجوء الى النظرٌات اللّسان

وترقٌتها،وهذا المجال بالضبط ٌحتاج إلى االختصاصٌٌن لتطوٌره وتدعٌمه من خالل 

ٌّة الواضحة ٌّة العلم  .اعتماد المنهج

ٌّة اللّؽات مقوما بٌداؼوجٌا :التمرٌن اللّغوي-5 ٌعتبر التمرٌن اللّؽوي فً مجال تعلٌم

ٌّة للّؽة،وتقوٌة  هاما من حٌث أنه ٌسمح للمتعلّم بامتالك القدرة الكافٌة للممارسة الفعل

أن ٌحتّل التمرٌن اللّؽوي مرتبة "ملكته اللّؽوٌة،وتنوع أسالٌب تعبٌره،فمن الطبٌعً اذا

اساسٌة فً مجال التعلٌم اللّؽوي الذي ٌهدؾ إلى جعل التلمٌذ ٌتلمس تعدد األسالٌب التً 

".تندرج صمنها المهارات اللّؽوٌة 
1

                                                             

ولهذا اهتم الباحثون فً المٌدان اللّسانً والتربوي بالتمرٌن اللّؽوي ،وتحدٌد اهدافه 

ٌّة ،فالتمرٌن اللّؽوي اذ ٌعتبر الوسٌلة الجوهرٌة فً ترقٌة امتالك الملكة اللّؽوٌة  التعلٌم

ٌَّة  ٌّة التعلٌم لدى المتعلّم مما ٌمكنه من ممارسة اللّؽة فً كل الظروؾ المحٌطة بالعمل

التمرٌن اللّؽوي هو نشاط ٌشارك فٌه المتعلّم على نحو اٌجابً ،ما ٌكون فرصة .

للترسٌخ و التعلّم ،و هو وسٌلة مهمة من وسائل التدرٌس و التعلٌم ،نظرا لما ٌلعبه من 

دور هام فً العمل الترسٌخً الكتساب الملكة اللّؽوٌة و تبلٌػ و اٌصال المعلومات ،و 

ٌَّة نظرا لدوره الفعال فً التعلّم ٌَّة التعلٌم و ان هناك اهتمامات الباحثٌن .هو جوهر العمل

فً هذا المٌدان تتصرؾ بالضرورة إلى البحث عن انجع الطرق لترقٌة التمرٌن اللّؽوي 

،و هم ٌرون  انه ٌنبؽً تخصٌص وقت كبٌر للتطبٌق حٌث ٌكون اوفر من حصة 

ٌّة االساسٌة فً  العرض واإلٌصال ومن هاهنا ٌكون التمرٌن اللّؽوي الوسٌلة التعلٌم

ترقٌه االمتالك  اللّؽة وٌهدؾ اساسا الى اكتساب المتعلّم المهارات الكافٌة والالزمة فً 

ٌّة اللّؽات  .استعمال البنى االساسٌة للّؽة وٌحتل مكانة هامة فً مٌدان تعلٌم

                                                           

  .19اللؽة ، ص  وتعلٌم االلسنٌة النظرٌة فً مباحث زكرٌا، مٌشال- 1
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ٌّة اللّؽات بصفة عامة أو خاصة بال منازع مركز استقطاب فً :تعقٌب تقتضً تعلٌم

الفكر اللّسانً المعاصر،من حٌث إنها المٌدان الذي ٌتوخاه الباحثون لتطبٌق الحصٌلة 

ٌّة وذلك باستمرار النتائج المحققة فً مجال البحث اللّسانً  ٌّة للنظرٌة اللّسان المعرف

ٌّة تعلٌم اللّؽة                                                 .النظري فً ترقٌة منهج

ٌّة اللّؽات اإلجراءات التالٌة التً تتمثل اوال فً التحلٌل اللّسانً الذي هو  تتضمن تعلٌم

ٌّة المتبعة فً   ا  وله اثر على المنهج ًٌ وسٌلة للتواصل إلى وصؾ اللّؽة وصًفا دقًٌقا علم

ٌّة تساعد معلّم اللّؽة فً اختٌار  تعلٌم اللّؽة واختٌار المادة اللّؽوٌة فان الدراسات اللّسان

ٌّة  العناصر اللّؽوٌة المراد تعلٌمها وذلك من خالل البحوث التً اجرٌت فً مٌدان تعلٌم

 اللّؽات وان االختٌار هو االسلوب من اسالٌب البحث العلمً أي هو اجراء تربوي 

ان التدرج فً تعلٌم اللّؽة أمر طبٌعً فبعد اختٌار معلّم اللّؽة المسائل اللّؽوٌة ،فال ٌمكن 

 . له أن ٌعلم تلك المادة على المرحلة واحدة ولذا ٌتوجب علٌه أن ٌرتبها

ٌّة التعلّم إذ ٌرتقً المتعلّم فً  والتدرج ٌقصد باالنتقال من العام إلى الخاص فً عمل

اكتساب مهاراته اللّؽوٌة من العناصر التً ٌسهل علٌه استٌعابها إلى العناصر المجردة 

ٌّة . التً تتطلب نضًجا أكثر ٌّة التعلٌم إن لعرض المادة اللّؽوٌة دور هام فً انجاح العمل

،ومعلّم اللّؽة مؤهل من خالل تكوٌنه على إتقان عملٌتً العرض والتقدٌم للمادة اللّؽوٌة 

ٌّة  ٌّة عرض المادة اللّؽوٌة منهج بهدؾ تطوٌر الملكة اللّؽوٌة للتالمٌذ،وتقتضً عمل

تشمل على تحدٌد نظام اللّؽة المراد تعلٌمها ،ضبط الوحدات االساسٌة المكونة للعرض 

وكذلك تقسٌم الوقت بٌن هده الوحدات،وهذا من خالل امتالك معلّم اللّؽة للنظام اللّسانً 

ٌّة  . ومختلؾ قضاٌاه ٌساعده فً عملٌة عرض المادة التعلٌم

ان التمرٌن اللّؽوي الذي ٌعتبر الوسٌلة الجوهرٌة فً ترقٌة امتالك الملكة اللّؽوٌة لدى 

ٌّة ٌّة التعلٌم  . المتعلّم لما ٌمكنهم من ممارسة اللّؽة فً كل الظروؾ المحٌطة بالعمل

ٌّة وله دور فعال ومهم فً اكتساب المتعلّم :التمرٌن اللّؽوي عنصر مهم فً التعلٌم

المهارات وتعدد االسالٌب الالزمة فً استعمال البنً األساسٌة للّؽة ،وهو من الوسائل 

                                                                                  .المهمة فً التدرٌس والتعلٌم وٌجب تخصٌص الوقت الكافً للتطبٌق
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ٌّة ات بالتعلٌم ٌّ :                                                      عالقة اللّسان

ٌّة تعلٌم اللّؽات  وهً علم   ٌّات العاّمة ما فتئت تقدم االدوات المعرفٌة لنظر إن اللّسان

علم "نظري ٌسمع إلى الكشؾ عن حقائق اللّسان البشري  والتعرؾ على اسراره وهً 

ٌّة الموضوعٌة للّسان البشري  ". حدٌث العهد وتقوم بالدراسة العلم
1

 أي دراسة تلك 

ٌّات اثر كبٌر فً مٌدان التعلٌم والتعلم اللّؽات  الظاهرة العامة ولقد كانت لتطور اللّسان

ولقد استفادت منها استفادة كبٌرة وذلك من خالل المناهج والطرائق والنظرٌات 

ٌّة وذلك بتوضٌح الؽاٌات واألهداؾ  ٌّة التعلٌم المختلفة لتحدٌد المجال االجرائً للعمل

والتدلٌل الصعوبات والعوائق والشك فً أن العالقة وطٌدة ومؤسسة،ومن جملة المبادئ 

 : للعلم التً تتجلى فً

الذي ٌهتم بالجانب الصوتً المنطوق للّؽة أكثر من أن ٌكون مكتوًبا :المبدأ االول 

ومبرر ذلك هو أن الظاهرة اللّؽوٌة فً حقٌقتها اصوات منطوقة قبل ان تكون حروفا "

".مكتوبة 
2

 ولذا ٌجب االهتمام أوال باألداء المنطوق قبل االهتمام باألداء المكتوب ومن 

ٌّة اللّؽة تسعى إلى اكتساب  المتعلّم مهارات التعبٌر الشفوي  خالل هذا ان هدؾ تعلٌم

الذي ٌعتبر وسٌلة فً الممارسة الفعلٌة للفعل اللّؽوي ،وأن هذا المبدأ ٌقوم بالفصل بٌن 

 . نظامٌن مختلفٌن وهما نظام اللّؽة المنطوقة قبل أن تكون مكتوبة

فهو ٌتعلق بالدور االجتماعً للّؽة التً تعتبر وسٌلة اتصال ٌستخدمها :اّما المبدأ الثانً 

ٌّة ومن هاهنا  ٌّة داخل الحٌاة االجتماع ٌّة التواصل افراد المجتمع البشري لتحقٌق العمل

فأن متعلم اللّؽة ٌسهل علٌه المهارات المختلفة باندماجه فً الوسط اللّؽوي وهذه "

".ضرورة بٌداؼوجٌة البد من توافرها 
3

ٌّة   ومن خالل هدا فأن اللّؽة ظاهرة اجتماع

ٌّة اللّؽات اواصر متٌنة بهذا  مرتبطة بالمجتمع وال ٌمكن عزلها عن المجتمع ألن لتعلٌم

ٌّة بفضل هذه اللّؽة ٌّة التواصل  .المجتمع لتحقٌق العمل

                                                           

.10،ص 2006 ،دار القصبة للنشر و التوزٌع،الجزائر، 2خولة طالب االبراهٌمً،مبادئ فً اللسانٌات،ط -1   
، ص 2009، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 2احمد حسانً،دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللؽات،ط - 2

131.   

.132المرجع نفسه،ص - 1   
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ٌّة االداء للكالم اثناء الممارسة الفعلٌة للظاهرة :اما المبدأ الثالث  فهو ٌتعلق بشمول

اللّؽوٌة ،وذلك ما هو مؤكد لدى جمٌع الدارسٌن اللّسانٌن علماء النفس الذٌن ٌقرون 

ٌّة " بأن استعمال اللّؽة ٌشمل مظاهر الفرد المتكلم المستمع،فأن أؼلب الطرائق التعلٌم

ٌّة  ٌّة بصر "هً طرائق سمع
1

 . 

الذي ٌتمثل فً الطابع االستقاللً لكل نظام لسانً مباشر وفق :المبدأ الرابع وأما

ٌّة وداللٌة ٌّة وتركٌب ٌّة المتمٌزة التً تنفرد بخصائص صوت  .اعتباط

ٌّة الناجحة للّؽة تقتضً ادماج المتعلم مباشرة فً الوسط "ولذلك  ٌّة التعلٌم فأن العمل

".االجتماعً للّؽة المراد تعلٌمها 
2

ٌّة تقتضً بالضرورة  ٌّة التعلٌم ونالحظ ان العمل

ٌّة التً تقتضً  بإدماج المتعلم فً الوسط االجتماعً ،وهكذا نرى نجاح هذه العمل

 .بالضرورة على مجموعة عن المبادئ لتحقٌقها كهدؾ وؼاٌة من اجل تعلم لؽة ما

ٌّة  ٌّة بكل شًء ٌتعلق بتعلٌم اللّؽات ،وهً احد الحقول المعرف ارتبط مفهوم التعلٌم

الحدٌثة التً افردت اهتمام الباحثٌن مع اختالفات تخصصاتهم،و اهتماماتهم البحثٌة و 

ٌّات التطبٌقٌة تحاول أن تطبق االلٌات و صالح بلعٌدٌذهب الباحث   إلى القول بان اللّسان

ٌّات العاّمة ،ومن خالل ذلك ٌقول ٌّات التطبٌقٌة مجاال "المفاهٌم النظرٌة للّسان تعتبر اللّسان

ٌّات العاّمة ،و باألخص الدراسات  مرتبطا بتدرٌس اللّؽات،حٌث ان منطلقها هً اللّسان

ٌّة  ٌّات الوصفٌة،التً اثرت على طرائق تعلٌم اللّؽات،مثل الطرٌقة السمع البنٌوٌة واللّسان

ٌّة ،و التمارٌن اللّؽوٌة  ٌّة البصر ".والنطقٌة ،و السمع
3

 

ٌّات التطبٌقٌة ثمرة اللقاء بٌن علم اللّؽة و صالح بلعٌدومن خالل ما قاله   ان اللّسان

ٌّات بمنهاجها ونتائج  ٌّة ،و موضوع علم اللّؽة التطبٌقً هو االفادة من اللّسان التعلٌم

دراستها ،و تطبٌق هذا كلّه فً مجال تعلٌم اللّؽات و باألخص البنٌوٌة والوصفٌة وذلك 

ٌّة و التمارٌن اللّؽوٌة ٌّة و النطق  .على مختلؾ الطرق السمع

                                                           

.101ٌنظر ،سامٌة جباري،اللسانٌات التطبٌقٌة وتعلٌمٌة اللؽات،مقال،الجزائر،ص -2   
 ،2009 الجامعٌة، المطبوعات  ،دٌوان2اللؽات،ط  تعلٌمٌة حقل التطبٌقٌة اللسانٌات فً حسانً،دروس احمد- 3

  .133ص

.م2016ٌنظر،محمد نبٌل صؽٌر،مقال،عالقة اللسانٌات بمختلؾ العلوم االنسانٌة،مجلة ثقافٌة وفكرٌة  اجتماعٌه ، - 1   
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ولقد بدأ المختصون فً تعلٌم اللّؽات ٌحاولون تطبٌق مناهج علم اللّؽة و نتائجه فً " 

".تعلٌم اللّؽات،و وجود مستوٌات متنوعة لالستخدام اللّؽوي 
1

 

و ٌتضح من خالل تطبٌق هذه المناهج و المستوٌات فً تعلٌم اللّؽات ،وذلك من خالل 

االهتمام بالنطق فً اللّؽة و ذلك ٌبدأ تعلٌم اللّؽة بالجانب الصوتً ثم ٌأتً كٌفٌة الكتابة 

ٌّة .                                                 ،وكذلك تطبٌق المناهج االخرى فً التعلٌم

ٌّات و علم تعلٌم  الواقع ان المالحظة الموضوعٌة السرٌعة كفٌلة بإبراز ما بٌن اللّسان

فان علم اللّؽة "اللّؽات من حدود تداخل و انفصال وعلى الرؼم من الصلة الشدٌدة 

تظهر نتائجه بصورة واضحة فٌما ٌتعلق بتعلٌم اللّؽات و ذلك من خالل دراسة خاصة 

".للمنهج الوصفً فً مجال تعلٌم اللّؽة،و كذلك المنهج التقابلً
2

 

و نالحظ ان التربوٌٌن ٌحاولون االفادة من المنهج الوصفً فً تعلٌم اللّؽة فٌقومون 

بتحلٌل النصوص و كذلك المنهج التقابلً القائم على المقارنة بٌن لؽتٌن مختلفتٌن فً 

 .االنتاج االسري للّؽات و اثبات الفروق بٌنها

ٌّات فحسب بل ٌتداخل مع علوم كعلم التربٌة و علم النفس  وكل هذا ال ٌتعلق بعلم اللّسان

فهذه العلوم تختلؾ اهدافها،و مناهج البحث فٌها اشد . الخ...و علم االجتماع 

ٌّات و استواؤها على استفادة تعلٌم و تعلم .."االختالؾ و قد ساعد عموًما تطور اللّسان

ٌّة ووضعت عدة دراسات تعتبر  اللّؽات منها طرًقا و مناهج و ادوات و  اطًرا نظر

ٌّات العاّمة التً ٌتم فٌها تدرٌس التلمٌذ قواعد تركٌب الجمل  ٌّات كاللّسان فروعا للّسان

وأصوات اللّؽة ،وعلم النفس الذي ٌدرس مسألة اكتساب اللّؽة و تعلّمها و آلٌات 

".التحصٌل اللّؽوي
3

  

ٌّة فً مجال تعلٌم اللّؽات ٌؤدي إلى تقاطع منهجً  ٌّة اللّسان و لذلك فإن االفادة من النظر

ٌّات العاّمة وعلم النفس من جهة وطرائق  التلقٌن البٌداؼوجً من جهة  .بٌن اللّسان

                                                           

ط، دار ؼرٌب .محمود فهمً حجازي،علم اللؽة العربٌة مدخل تارٌخً مقارن فً ضوء التراث واللؽات السامٌة،د-2

.53-52للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة،ص    

.117،ص 2002،عالم الكتب للنشر والتوزٌع،بٌروت،1محمد عبد الكرٌم  الرزٌنً،فصول فً علم اللؽة العام،ط -1   
،ص 1998،دار الثقافة للنشر و التوزٌع ،1علً آٌت  أوشان،اللّسانٌات والبٌداؼوجٌا،نموذج النحو الوظٌفً،ط -2

21 .   
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 فذكر أن حجازي محمود فهمًوكذلك التحلٌل التقابلً نافع أٌضا فً تعلٌم اللّؽة،و قدم 

".علم اللّؽة التقابلً وثٌق الصلة بتعلٌم اللّؽات والترجمة 
1

                                                         

وذلك نالحظ أن التحلٌل التقابلً ال ٌقارن لؽة بلؽة و إّنما ٌقارن مستوى بأخر،فالتقابل 

 .الصوتً مهم جدا فً تعلٌم اللّؽة و كذلك التقابل الصرفً النحوي و المعجمً

ٌّة و  و فً  االخٌر نلخص من هذه المحطات المذكورة سالفا سواء بما ٌتعلق بالتعلٌم

ٌّات العاّمة أو بمختلؾ العلوم االخرى كاالجتماعٌة،التقابلٌة و النفسٌة أو  عالقتها باللّسان

ٌّة و كٌؾ ساهمت  التطبٌقٌة إّنما لتبٌان كل من ساهم فً تبلور هذا الحقل الجدٌد التعلٌم

".إلى أن تعلٌم اللّؽات كثٌرا ما ٌعتبر فنا "كوردفً تعلٌم و تعلم اللّؽة كما اشار 
2

                                                           

و ٌعنً ذلك ان مفهوم الفن على كل نشاط عملً ال ترتبط ممارسته بجملة من القوانٌن 

المضبوطة و تعلٌم اللّؽات من هذا الضرب إذ ٌتضمن معاٌٌر مختلفة لٌست ثابتة اذ ان 

ٌّة اللّؽات هً ثمرة تالحم هذه العلوم بما فٌها فروع علم اللّؽة و علوم التربٌة  تعلٌم

ٌّة حول طبٌعة  ٌّات من معارؾ علم وعلى معلّم اللّؽات ان ٌستنٌر بما تمّده اللّسان

 .الظاهرة اللّؽوٌة

 

                                                           

 والنشر والتوزٌع المنصورة للطباعة االصدقاء دار و دراسات، بحوث التطبٌقً اللؽة الخٌر،علم ابو مصطفى احمد-1

  .42 ، ص2006

.136، ص 1986ط،الدار التونسٌة للنشر و التوزٌع،تونس،.عبد السالم المسدي،اللسانٌات وأسسها  المعرفٌة ،د-2    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجـــــانب االجــــرائي
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 :مجاالت الدراسة

 :المجال المكانً -1

  ،تحت إشراف األستاذأوالد مع هللا ببلدٌة مفلح عدةأجرٌت الّدراسة فً متوسطة 

 .،بهدف البحث عن السبل والطرق الناجعة لتحسٌن التعلٌمعداد بلعالٌا 

 :المجال الزمانً -2

،إذ انطلقت الدراسة 2017    -2016اجرٌت هذه الدراسة خالل الموسم الّدراسً 

 .المٌدانٌة فً شهر مارس خالل فترة التربص فً نفس المؤسسة

 :المجال البشري -3

ٌتكون من تالمٌذ السنة الرابعة متوسط ذكورا وإناثا المقبلٌن على شهادة التعلٌم 

 .2016/2017 المتوسط للموسم الدراسً

 :االدوات -4

االدوات هً التً ٌستخدمها الباحث فً جمع البٌانات والمعلومات ،وذلك للوصول 

إلى الفرضٌات ،ولإلجابة على التساؤالت المطروحة ،وفً هذه الدراسة المٌدانٌة 

الكتاب المدرسً للسنة الرابعة متوسط والذي هو : اعتمدت على شٌئٌن مهمٌن هما 

ركٌزة التعلٌم لدى المعلم والمتعلم ،ثم  دقة المالحظة على طرٌقة تدرٌس المعلم 

 .للمتعلمٌن (القواعد النحوٌة  )للظواهر اللغوٌة 

 :التعرٌف بالمنهاج -5

ٌعّد المنهاج الّدراسً وثٌقة بٌداغوجٌة رسمٌة تصدر عن وزارة التربٌة الوطنٌة 

لتحدٌد اإلطار اإلجباري لتعلم مادة دراسٌة ما،وهو عملٌة تربوٌة هادفة وشاملة تأخذ 

 .كافة العوامل المكونة للتعلم والتعلٌم

ٌعتبر منهاج تعلٌم المتوسط فً أسسه التربوٌة والمعرفٌة ،وفً محتواه التعلٌمً 

وطرائقه وتوجٌهاته لإلصالح المبنٌة على المقاربة بالكفاءات الذي ٌجعل العملٌة 

 .التعلٌمٌة بناء متواصال متكامال
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 :برنامج القواعد للسنة الرابعة متوسط 

ٌّة للسنة الرابعة متوسط الركٌزة االساسٌة الذي ٌؤسس      ٌعّد برنامج اللّغة العرب

الوعً التربوي والمعرفً للمتعلم ٌحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الدروس 

 :النحوٌة حسب الترتٌب التالً 

 الدرس الوحدة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 تقدٌم المبتدأ وجوبا وجوازا
 تقدٌم الخبر وجوبا وجوازا

 تقدٌم المفعول به
 حذف المبتدأ وجوبا وجوازا
 حذف الخبر وجوبا وجوازا

 الجملة البسٌطة
 الجملة المركبة

 الجملة الواقعة مفعول به
 الجملة الواقعة حاال
 الجملة الواقعة نعتا

 الجملة الواقعة جواب شرط
 الجملة الواقعة مضاف الٌه
 الجملة الواقعة خبر المبتدأ
 الجملة الواقعة خبرا لناسخ

 الجملة الموصولة
 التصغٌر
 اإلدغام 

 اسم التفضٌل 
 صٌغة المبالغة

 "ما أفعل "التعجب بصٌغة 
 "أفعل"التعجب بصٌغة 

 االغراء
 التحذٌر

 المدح والذم
 

      

         ومن خالل تحلٌل البرنامج النحوي للسنة الرابعة متوسط المتكون من أربع 

وعشرٌن درسا ولقد جاءت هذه الدروس مزدوجة بٌن نحو وصرف وكانت البداٌة 

بالنحو وتمثلت فً مواضع تقدٌم المبتدأ على الخبر وغٌرها من الدروس ومن ثم 

 . تناول الصرف
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 النموذج 

               10:00/12:00: الساعة اإلنسان والحٌوان                           :الوحدة 

  عداد بلعالٌا  :األستاذ  الظاهرة اللغوٌة                            :النشاط 
                      الرابعة السنة: المستوى الدراسً اسم التفضٌل                           :  الموضوع 

                       متوسط :                                                 طرٌقة القاء الدرس-أ

قراءة النص من طرف األستاذ                                                              -1

 قراءة النص من طرف التالمٌذ - 2
طرح االسئلة واستخراج االمثلة                                                       -3

عرض االمثلة على السبورة                                                            -4

مناقشة االمثلة                                                                           -5

 التحلٌل واالستنتاج واستنباط القاعدة المطلوبة فً الدرس - 
:                                      ٌعانً التالمٌذ من بعض الصعوبات فً فهم النحو:تعقٌب 

من الصعوبات البارزة فً النحو هو كثرة البرنامج وصار تعرٌف وقواعد ثابتة -1

.                                                      ٌكلف المتعلم بحفظها دون تطبٌقها 

.                       إن النحو فً المؤسسات التربوٌة فً أعقد المشكالت التربوٌة-2

ضعف مستوى معلمً اللغة العربٌة من حٌث المادة والطرٌقة إذ الكثٌر من -3

.                                              المعلمٌن ال ٌتحدثون باللغة العربٌة السلٌمة

القاء الدروس النحوٌة فً بعض المدارس بطرٌقة القائٌة جافة ال تستثٌر فً -4

.                                                                   التالمٌذ شوقا وال اهتماما

.                                                            تفشً اللّغة العامٌة فً المدارس-5

 .عدم استخدام الوسائل التعلٌمٌة لشرح الدرس-6

:                                                                                 األسئلة

 : البناء اللغوي- 1

 استخراج من النص األلفاظ التً جاءت على وزن أفعل ؟- 
 ما هً األفعال التً اشتقت منها هذه االسماء؟ - 
مُمقَع )وما هً الخصائص األخرى للفعلٌن رق-   ؟ (وعَع
 ؟ (األعمق )عالمَع تدل صٌغة - 
  على المفاضلة ؟ لماذا؟ أزرقهل تدل كلمة - 

:                                                                                 االمثلة-2

ٍل  ٌْ ْسطَع لَع اِحِب وَع بَع                                                                     أَْزَرِق لَعْمعَع الحُم
ا القَعْلبُم الشَِّقًَ  َْرقُّق  هَع نَع ٌْ                                                                       قَعْلٍب بَع
 من أخٌه                                                                     أعلممالك 
 األصدقاء                                                                              أ ضلخالد 

  صدٌقأ ضلالكتاب 
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 : االجابة النموذجٌة -3 

 . أعلم ،األعمق،أرق،أزرق:األلفاظ التً جاءت على وزن أفعل هً -
، إّنها أفعال علم، َعمُمقَ ، َرقَّق ، َزِرقَ األفعال التً اشتُمقَّْت منها هذه االسماء هً  -

 . ثالثٌة
منفٌٌن  بأنها فعالن تامان ،غٌرٌعمُمَق  ورقَّق الخصائص االخرى للفعلٌن  -

 .،قابالن للتفاوت ،مبنٌان للمعلوم ،متصرفان تصّرفا تاما
 . على المفاضلة بٌن شٌئٌناألعمق تدل صٌغة  -
 .  ال تدل على المفاضلة ،ألنها تدل على اللّونأزرقإن كلمة  -
 جاء معرفا باأللف والالم فلم ٌذكر معه األعمقالحظ أن اسم التفضٌل  -

ِكر بعده المفضل علٌه أرقالمفضل علٌه على خالف اسم التفضٌل   الذي ذُم
 .ألنه جاء نكرة

 التحلٌل واالستنتاج : القاعدة 

هو اسم التفضٌل هو اسم مشتق ٌدل على أن شٌئٌن اشتركا فً :اسم التفضٌل - 1

.                                                                              صفة  وزاد أحدهما على االخر فً تلك الصفة
 .                                                                                           من خلٌلأعلممحمد :من خالل الجملة : أركانه -

.                                                                              خلٌل:المفضل علٌهأعلم ، :اسم التفضٌلمحمد ،:المفضل 
                                            على: ومؤنثه أ عل: السم التفضٌل وزن واحد وهو :وزنه -

:                                                                                                  شروط صٌاغته
،تاما ،مبنٌا للمعلوم تام التصرف ،قابال للتفاضل  (علم ،أعلم)إن صٌاغته ثالثً 

.                                                                           بٌاضاأشدأبو بكر :،غٌر دال على لون أو عٌب مثل 
  (كاد ،كان) ال ٌأتً من فعل ناقص –

إذ انعدم شرط من هذه الشروط فأننا نتوصل إلى المفاضلة بذكر مصدر :مالحظة 
.                                 مما ٌناسب المعنىأكثر أو أشدالفعل مسبوقة بكلمة 
:                                                                                   ٌأتً اسم التفضٌل :حاالت اسم التفضٌل

 : وجوبا  ً حالتٌن (أ عل )ٌ تً على الوزن 

ومضافا وٌكون متبوعا غالبا بالمفضل علٌه مجرورا  (ال)إذا كان مجرد من -أ
.                                                                            من جنودهمأذكىجندنا :مثل (من)

 .  من أخٌهأذكىمحمد 

 أعلمصدٌق ،مالك أ ضل خالد :ومضاف إلى نكرة ،مثل  (ال)إذا كان مجرد من -ب
 . من أخٌه

 .زوجات رسول هللا هن النساء الفضلٌات :مثل  (ال)وٌأتً معرفان ب -2 

إتٌانه على وزن  ومضافا إلى معرفة فتجوز مطابقته أو (ال)وٌأتً مجردا من -3

 . الناسأ ضلرسل هللّا هم :مثل (أفعل)
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                                               (النحو)اهداف تدرٌس الظواهر اللغوٌة  
 : إن تحدٌد االهداف المرجو تحقٌقها من تدرٌس النحو تتمثل فً ما ٌلً

 . تساعد المتعلم على قراءة النصوص قراءة صحٌحة -1
 . تعرٌف المتعلم باألسالٌب العربٌة وتعوٌده على إدراك الخطأ -2
 . أن ٌتعرف المتعلم على تركٌب الجمل ،وحسن القراءة دون االخطاء -3
 . زٌادة ثروة التلمٌذ اللفظٌة اللّغوٌة -4

 .تنمً القدرات على التفكٌر واالستنباط  -5

 . تمكن القواعد النحوٌة للمتعلم من إدراك الكلمة وأثر موقعها فً النص -6

 . فهم اللّغة ومعرفة أسس التً تحكمها -7

 .تقوٌم اللسان من خالل التطبٌق القواعد النحوٌة  -8

.          تنمٌة القدرة على المالحظة وإدراك العالقة بٌن التراكٌب والجمل -9

تكوٌن عادات لغوٌة صحٌحة لدى المتعلمٌن و تدرٌبهم على استعمال األلفاظ  -   10

 . والجمل استعماال سلٌما

 . تنمٌة قدرة المتعلمٌن على النقد والتمٌٌز بٌن الخطأ والصواب -11

 .  تذوق القاعدة النحوٌة ضمن النصوص اللغوٌة -12

 . معرفة المتعلم على الحكم االعرابً والعالمات -13

مساعدة المتعلمٌن على ترتٌب المعلومات وتنظٌمها فً أذهانهم وتدرٌبهم  -14

 . على دقة التفكٌر والتعلٌل
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 نتائج تحلٌل االستبٌان 

      ٌتضمن هذا المبحث وصفا للطرق واإلجراءات التً استخدمتها فً البحث 

وكذلك إلجابة على االسئلة المقترحة للمعلمٌن والمتعلمٌن فً  المؤسسة من خالل 

اجاباتهم على االستبٌان المتكون من عشرة أسئلة خاصة بالمعلمٌن وكذلك ستة أسئلة 

 . موجهة للمتعلمٌن وفً ما ٌلً عرض لنتائج الدراسة

 : النسبة المئوٌة الخاصة بالجنس الخاص بالمعلمٌن

 %النسبة  االنثى  النسبة  الذكر  فئة العمر 

33 0 0% 1 33.33% 

34 0 0% 2 66.66% 

38 1 100% 0 0% 
 % 100 3 %100 1 المجموع 

   

       إذن من خالل الجدول أعاله الذي ٌمثل نسبا مئوٌة مرتبطة بالمعلمٌن ٌتبٌن  

أن نسبة االناث أكثر من الذكور حٌث سجلت بعض  النسب وذلك انطالقا من العٌنة 

تقدر  نسبة :المدروسة المتكونة من اربعة اساتذة فً المؤسسة حسب مختلف االعمار

 سنة بنسبة 38 وفئة العمر  % 0 بنسبة 33العمر عند الذكور عند الفئة العمرٌة 

100%. 

 بنسبة 34 أّما نسبة العمر   % 33.33 بنسبة 33تقدر نسبة العمر عند االناث لفئة 

 . سنة34 والنسبة األعلى كانت عند الفئة  %0 كانت 38 والفئة %   66.66

 :1 بالسؤال المتعلقة النتائج

                كٌف هً عالقتك بالتالمٌذ ؟:السؤال األول 

 %النسبة  العدد العالقة
 % 100 4 عالقة وطٌدة 

 %0 0 عالقة ضعٌفة 
 %100 4 المجموع 

       ٌمثل هدا الجدول نسبا مئوٌة للمعلمٌن فً ما ٌخص العالقة التً بٌنه وبٌن 

 من خالل عالقة وطٌدة بٌن المعلم والمتعلم وفً ما ٌخص %100المتعلم بنسبة 

 وذلك البد على المعلم أن تكون عالقته وطٌدة %0العالقة الضعٌفة تقدر بنسبة 

 . وٌسودها االحترام من أجل اكتساب المتعلم وطرٌقة التعامل معه
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                 :                                              2النتائج المتعلقة بالسؤال  -

  ما لطرٌقة المعتمدة فً تدرٌسك لمادة النحو؟:السؤال الثانً  

 %النسبة  العدد الطرٌقة 
 %  25 1 القٌاسٌة 
 % 25 1 االلقائٌة 

 %50 2 االستقرائٌة 
 % 100 4 المجموع 

  

        اذن فً الجدول نسبا مئوٌة للمعلمٌن فً ما ٌخص الطرٌقة     المعتمدة فً 

 من المعلمٌن ٌعتمدون على الطرٌقة االستقرائٌة  %50التدرٌس تقدر بنسبة المئوٌة 

 فً كل من الطرٌقة القٌاسٌة والطرٌقة %25فً أغلب األحٌان وفً ما ٌخص نسبة 

 .االلقائٌة

وفً االخٌر ٌمكن أن نقول أن لكل طرٌقة من هذه الطرائق محاسنها ومأخذها وأنه 

ال توجد طرٌقة مثالٌة تماما وٌجب على المعلم أن ٌعرف أن أهم شًء فً عملٌة 

 .التدرٌس هو التركٌز على التلمٌذ ،وعلى مدى استٌعابه هو اكتسابه للنحو

 : 3النتائج المتعلقة بالسؤال 

 هل الوقت المخصص لتدرٌس النحو كافً؟ :السؤال الثالث 

 %النسبة  العدد الوقت 
 % 0 0 نعم 

 % 100 4 ال

 %100 4 المجموع 
      ٌمثل الجدول نسبا مئوٌة للمعلمٌن فً ما ٌخص الوقت لتدرٌس النحو ،إذ تمثل 

 من خالل أن الوقت غٌر كاف لتدرٌس النحو لتالمٌذ السنة الرابعة %100نسبة 

  متوسط وذلك أن معظم المعلمٌن ٌعانون من قلة الوقت وذلك فً صعوبة فهم 

 .المتعلمٌن للنحو ،وكثافة البرنامج
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 :             04 النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ما هً الصعوبات التً تعترضك فً التعلٌم؟:السؤال الرابع 

 %النسبة  العدد الصعوبات 
 % 25 1 صعوبة المادة 
 %50 2 كثافة البرنامج 

 %25 1 عدم كفاءة المعلم 
 %100 4 المجموع

       ٌمثل الجدول نسبة المئوٌة للمعلمٌن فً ما ٌخص الصعوبات والعوائق التً 

 وأما نسبة كثافة البرنامج %25تعترضه فً التدرٌس ،فتقدر صعوبة المادة بنسبة 

 ،وأعلى نسبة كانت فً كثافة %25و نسبة عدم كفاءة المعلم تقدر %50تقدر 

 .                                         البرنامج

 :5النتائج المتعلقة بالسؤال   

 هل تلقى تجاوب التالمٌذ فً تدرٌسك لمادة النحو؟:السؤال الخامس   

 %النسبة  العدد تجاوب التالمٌذ
 % 75 3 نعم 

 %25 1 ال
 %100 4 المجموع

       ٌمثل الجدول النسبة المئوٌة التً تتعلق بتجاوب التالمٌذ فً تدرٌس النحو 

 وأما نسبة  %75فتقدر النسبة االعلى عند بعض المتعلمٌن فً التجاوب وذلك بنسبة 

  فً عدم التجاوب وذلك بسبب اهمال بعض االساتذة فً طرٌقة الشرح   25%

 .وكذلك عمق الدروس وصعوبتها

 :6النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ما هً خطوات الّسٌر فً شرح الدرس النحوي؟ :السؤال السادس 

 %النسبة  العدد خطوات الشرح 
 %75 3 مراجعة الدرس السابق

 %25 1 قراءة االمثلة ومناقشتها 
الشروع مباشرة فً 

 الدرس
0 0% 

 %100 4 المجموع
       ٌمثل الجدول النسبة المئوٌة التً تتعلق فً خطوات الّسٌر فً شرح الّدرس 

 فً ما ٌخص  %25  فً ما ٌتعلق بمراجعة الّدرس السابق وأّما نسبة %75وتقدر 
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 فً الشروع مباشرة فً الدرس ومن خالل %0قراءة  االمثلة ومناقشتها ونسبة 

مالحظتً أن أهم خطوة فً تسٌٌر شرح الّدرس النحوي هً مراجعة الدرس السابق 

ٌّة لدى المتعلّم  . من أجل معرفة السوابق المعرف

 :7النتائج المتعلقة بالسؤال  -

ٌّة التً تعتمدها فً التعلٌم؟ : السؤال السابع   ما الوسائل التعلٌم

 

ٌّة  %النسبة العدد الوسائل التعلٌم
 % 100 4 الكتاب المدرسً والسبورة 

 % 0 0 الكتاب المدرسً

 %0 0 السبورة
 %100 4 المجموع

ٌّة        ٌمثل هذا الجدول نسبة مئوٌة مرتبطة بنظرة المعلمٌن إلى الوسائل التعلٌم

 من خالل أن المعلم ٌعتمد على الوسائل 100%المعتمدة فً التعلٌم ،إذ تمثل نسبة 

ٌّة التً هً الكتاب المدرسً ونسبة   فً ما ٌخص الكتاب المدرسً %10التعلٌم

وكذلك السبورة ،وعلى المعلم أن ٌعتمد فً تدرسٌه على الكتاب المدرسً الذي ٌعد 

ٌّة ٌّة التعلٌم ٌّة فً العمل                                                                                                                                                                                                                                                    أداة من الوسائل التعلٌم

 :                                                                                              08النتائج المتعلقة بالسؤال -

 هل ٌوجد تالمٌذ بقسمك ٌعانون من صعوبة فهم واستٌعاب النحو؟ 

 %النسبة  العدد نسبة الصعوبة
 %75 3 نعم 

 %25 1 ال
 %100 4 المجموع

      ٌمثل الجدول نسبة مئوٌة مرتبطة بصعوبة الفهم واالستٌعاب لمادة النحو وذلك 

 وهً أعلى  نسبة ،وأّما بعض %75بنسبة كبٌرة عند معظم التالمٌذ السنة الرابعة 

  .%25المعلمٌن ٌرون ال وجود للصعوبات فً الفهم بنسبة 
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 : 9النتائج المتعلقة بالسؤال 

ٌّة فً المتوسط؟ -  ما هو رأٌك فً المنهاج الدراسً للّغة العرب

 %النسبة العدد المنهاج الدراسً
 % 25 1 ٌسهل

 %50 2 صعب
 %25 1 مفٌد

 %100 4 المجموع
       نالحظ من خالل الجدول النسبة المئوٌة للمنهاج الدراسً للسنة الرابعة 

من حٌث أن المنهاج سهل وفً  %50متوسط  من خالل اللغة العربٌة ،وكانت نسبة 

 من حٌث االفادة أم النسبة  %25 من حٌث الصعوبة والنسبة  %25ما ٌخص نسبة 

 وذللك ٌرى المعلمٌن أن المنهاج %50األعلى التً تمثلت فً الصعوبة تقدر بنسبة 

صعب على التالمٌذ وعلى استٌعابهم لدروس النحو وغٌرها من دروس اللّغة 

                                                                                                                                               .العربٌة للسنة الرابعة متوسط

 :10النتائج المتعلقة بالسؤال 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  هل التطبٌق على القاعدة النحوٌة ٌتم بإجراء؟تمارٌن فورٌة،تطبٌقات منزلٌة،كالهما

 %النسبة  العدد التطبٌق على القاعدة 
 %25 1 تمارٌن فورٌة 

 0% 0 تطبٌقات منزلٌة 

 75% 3 كالهما 

 100% 4 المجموع

       ٌمثل الجدول الذي بٌن أٌدٌنا النسب المئوٌة المتمثلة فً التطبٌقات على 

  % 25القاعدة النحوٌة ،فتقدر النسبة المئوٌة فً ما ٌخص  بإجراء تمارٌن فورٌة 

 تمثلت فً تطبٌقات منزلٌة ،وأن النسبة االكبر تمثلت فً إجراء  %0وأما نسبة 

 . عند األساتذة %75التمارٌن الفورٌة والتطبٌقات المنزلٌة بالنسبة تقدر 
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 : النسبة المئوٌة الخاصة بالجنس الخاص بالمتعلم 

النسب  عدد االناث %النسبة  عدد الذكور فئة العمر

 %المئوٌة 

14 0 0% 3 23.07% 

15 5 71.42% 8 61.53% 

16 2 28.57% 2 15.38% 
 %100 13 %100 7 المجموع

       إذن من خالل الجدول أعاله الذي ٌمثل نسبا مئوٌة مرتبطة بالتالمٌذ السنة 

الرابعة متوسط تبٌن لنا أن نسبة االناث أكثر من الذكور حٌث سجلت حسب الجدول 

  تلمٌذا فً القسم حسب مختلف االعمار 20وذللك انطالقا من العٌنة المدروسة 

أما نسبة  %0 بنسبة 14تقدر نسبة العمر عند الذكور الخاصة بالفئة العمرٌة 

 .16 عند الفئة  %28.57 و 15 فنجدها عند الفئة  71.42%

 المقدرة 15 ومن خالل الفئة العمرٌة %23.07 تقدر14وأما االناث فنسبة الفئة 

 إذن نالحظ فً فئة  %15.38 تقدر بنسبة 16 أما الفئة العمرٌة  %61.53بنسبة 

 وكذلك فً فئة 15الذكور  أن أعلى نسبة مسجلة كانت عند الفئة التً تبلغ العمر 

 .االناث 

 هل تحب اللغة العربٌة؟  : 01النتائج المتعلقة بالسؤال 

 %النسبة  العدد 

 %75 15 نعم
 %25 5 ال

 %100 20 المجموع

وٌمثل هذا الجدول نسبا مئوٌة للمتعلمٌن فً ما ٌخص تفضلٌهم للغة العربٌة        

 لتالمٌذ %75وذللك من خالل النسبة الظاهرة معنا  الحظنا أن البعض تقدر نسبتهم 

  لغٌر الراغبٌن باللغة  ألنهم ٌفضلون  %25المحبٌن لهذه اللغة العربٌة  ونسبة 

ٌّة وٌرون أن اللغة هً لغة القرآن  . المواد العلم
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 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة؟: 2النتائج المتعلقة بالسؤال 

 %النسبة  العدد النشاطات
 % 10 2 قراءة ودراسة النص

 %30 6 مطالعة موجهة
 %55 11 ظوهر لغوٌة
 %5 1 تعبٌر كتابً
 %100 20 المجموع

       إذن الجدول توجد فٌه النسبة المئوٌة المرتبطة بناشطات اللغة للمتعلم  

، نسبة المطالعة الموجهة %10المفضلة لدٌه فكانت نسبة القراءة ودراسة النص 

   %5 وتقدر نسبة التعبٌر الكتابً %55 وتقدر نسبة الظواهر اللغوٌة ب 30%

 . نالحظ أن النسبة األعلى فكانت للظواهر اللغوٌة

 : 3النتائج المتعلقة بالسؤال 

 هل انت تحب القواعد النحوٌة؟ 

 %النسبة  العدد القواعد
 %45 9 نعم
 %55 11 ال

 %100 20 المجموع

بإجابتهم نعم   % 45      نالحظ من خالل الجدول النسب المئوٌة التالٌة نسبة 

 .   بإجابتهم ال حسب رأي بعض التالمٌذ  السنة الرابعة متوسط% 55والنسبة الثانٌة 

 : 4النتائج المتعلقة بالسؤال 

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد؟ 

 %النسبة العدد الوقت المخصص
 % 30 6 نعم
 70% 14 ال

 %100 20 المجموع

       إذن ٌمثل الجدول النسبة المئوٌة للمتعلمٌن فٌما ٌخص الزمن المخصص 

 لٌس % 70 من خالل أن الزمن كاف  و نسبة %30لشرح القواعد،تمثل نسبة 

 .كاف
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 هل تحضر دروس اللغة العربٌة؟ :5النتائج المتعلقة بالسؤال 

 %النسبة العدد  التحضٌر 
 %65 13 نعم
 %35 7 ال

 %100 20 المجموع
 

  من خالل الجدول  نرى مجموعة من النسب المئوٌة المتعلقة بتحضٌر الدروس 

فً ما ٌخص إجابتهم بأنهم ٌحضرون الدروس  %65اللغة العربٌة أما بالنسبة 

 ال ٌحضرون الدروس المطلوبة منهم فً القسم وذلك إلهمال بعض %35ونسبة 

 .االساتذة

 : 6النتائج المتعلقة بالسؤال 

 هل تكتفً بشرح االستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك إلى إستخدام الوسائل األخرى؟

 %النسبة العدد الوسائل
 %80 16 الكتاب  المدرسً

 20% 4 االعالم االلً

 10% 20 المجموع

 فً ما ٌخص %80       ٌوجد فً هذا الجدول النسب المئوٌة التالٌة فمنها نسبة 

 المتعلقة باإلعالم %20بالكتاب المدرسً وكانت أعلى نسبة فً الجدول أما نسبة 

 . االلً
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 :عرض نتائج الدراسة

     إن المعلومات التً استهدفتها الدراسة فً هذه العٌنة المدروسة لكون اللغة 

 .العربٌة هً أول لغة ٌتلقاها المتعلم فً تعلٌمه النظامً

من خالل الدراسة المٌدانٌة التً أجرٌتها فً المؤسسة ،وبحضور بعض الحصص 

فً نشاط الظواهر اللغوٌة ،وكذلك االستبٌان الموجه للمعلم والمتعلم والذي كان 

ٌتمحور حول التعلٌم بالنسبة لألستاذ وكٌفٌة القاء الدروس ،وأّما الفئة الثانٌة وهً 

خاصة بالمتعلم والتً تتمحور حول النشاطات المفضلة لهم ،فبعضهم ٌرى أن 

الظواهر اللغوٌة نشاط ممٌز ومنه ٌكتسب المعارف ،ومنهم من ٌفضل األنشطة 

 .االخرى

 :النتائج المتعلقة بالدراسة

 .كثافة البرنامج وحشوه بمواضٌع النحو والصرف-1

.                                       عدم اهتمام المعلمٌن بمراقبة الواجبات المنزلٌة-2

 .عدم التنوع فً طرائق التدرٌس ،وعدم استخدام وسائل تعلٌمٌة اخرى-3

اهمال بعض االساتذة االخطاء االمالئٌة والنحوٌة،وعدم تصحٌحها فً -4

 .الحصة

 .اهمال األساتذة من ناحٌة التقدٌم المسبق للدرس-5

 .عدم تنمٌة قدرات المعلمٌن على التفكٌر واالستنباط-6
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم- جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 كلٌة األدب العربً والفنون

قسم الدراسات األدبٌة والنقدٌة                                                    

 استبٌان موجه ألساتذة اللغة العربٌة

 للتعلٌم المتوسط

أستاذي،أستاذتً االفاضل ،أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة و موضوعٌة، 

فً المربع المناسب،حتى تكون دراستنا مع خالص الشكر  (x)وذلك بوضع اشارة 

 .والتقدٌر

 :البٌانات الشخصٌة  

 عداد :  االسم  

 بلعالٌا:  اللقب  

 :  أنثى  :                      ذكر   :             الجنس 

 : متربص :              مستخلف :                  مثبت  :             الصفة 

 : دكتوراه  :             ماستر     :                 لٌسانس : المستوى الدراسً 

 :االسئلة  

 كٌف هً عالقتك بالتالمٌذ  ؟ -1
 :  عالقة وطٌدة      -

 :   عالقة ضعٌفة          -

 ما الطرٌقة المعتمدة فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ -2
 :     القٌاسٌة           -
 :    االلقائٌة           -
 :    االستقرائٌة       -
 هل الوقت المخصص لتدرٌس النحو كاف  ؟ -3
 :    نعم               -
 :   ال                 -
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 هً الصعوبات التً تعترضك فً التعلٌم  ؟ ما -4

 :   صعوبة المادة         -

 :   كثافة البرامج          -

 :   عدم كفاءة المعلم      -

 هل تلقى تجاوب التالمٌذ فً تدرٌسك لمادة النحو؟ -5

 :نعم                    -

 :     ال                      -

 ما هً خطوات السٌر فً شرح درس النحو    ؟ -6

 :مراجعة الدرس السابق       -

 :   قراءة االمثلة ومناقشتها       -

 :   الشروع مباشرة فً الدرس   -

 ما الوسائل التعلٌمٌة التً تعتمدها فً التعلٌم   ؟ -7

 :الكتاب المدرسً والسبورة    -

 :   الكتاب المدرسً               -

 :   السبورة                         -

 هل ٌوجد تالمٌذ بقسمك ٌعانون من صعوبة فهم واستٌعاب النحو  ؟ -8

 :   نعم                              -

 :   ال                                -

 ما رأٌك فً المنهاج الدراسً للغة العربٌة فً المتوسط    ؟ -9

 :سهل                             -

 :  صعب                           -

 :   مفٌد                              -

 هل التطبٌق على القاعدة النحوٌة ٌتم بإجراء   ؟  -10

 :تمارٌن فورٌة                  -

 :   تطبٌقات منزلٌة                -

 :   كالهما                          -
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 - مستغانم- جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

كلٌة األدب العربً والفنون                                                             

 قسم الدراسات األدبٌة والنقدٌة 

استبٌان موجه ألساتذة اللّغة العربٌة                                                                

 للتعلٌم المتوسط

أستاذي،أستاذتً االفاضل ،أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة و موضوعٌة، 

فً المربع المناسب،حتى تكون دراستنا مع خالص الشكر  (x)وذلك بوضع اشارة 

 .والتقدٌر

 :البٌانات الشخصٌة 

 فاطمة:  االسم  

 فالحً:  اللقب  

 :  أنثى  :                      ذكر   :             الجنس 

 : متربص :              مستخلف :                  مثبت  :             الصفة 

 : دكتوراه  :             ستر      ما:             لٌسانس : المستوى الدراسً 

 :االسئلة  

 كٌف هً عالقتك بالتالمٌذ  ؟ -1

 :  عالقة وطٌدة      -

 :   عالقة ضعٌفة     -

 ما الطرٌقة المعتمدة فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ -2

 :     القٌاسٌة           -

 :    االلقائٌة           -

 :    االستقرائٌة       -

 هل الوقت المخصص لتدرٌس النحو كاف  ؟ -3

 :    نعم               -

 ال          -
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 ما هً الصعوبات التً تعترضك فً التعلٌم  ؟ -4

 :   صعوبة المادة         -

 :   كثافة البرامج          -

 :   عدم كفاءة المعلم     -         

 هل تلقى تجاوب التالمٌذ فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ 5-

 :نعم                    -

 :     ال                      -

 ما هً خطوات السٌر فً شرح درس النحو    ؟ -6

 :مراجعة الدرس السابق       -

 :   قراءة االمثلة ومناقشتها       -

 :   الشروع مباشرة فً الدرس   -

 ما الوسائل التعلٌمٌة التً تعتمدها فً التعلٌم   ؟ -7

 :الكتاب المدرسً والسبورة    -

 :   الكتاب المدرسً               -

 :   السبورة                         -

 هل ٌوجد تالمٌذ بقسمك ٌعانون من صعوبة فهم واستٌعاب النحو  ؟ -8

 :   نعم                              -

 :   ال                                -

 ما رأٌك فً المنهاج الدراسً للغة العربٌة فً المتوسط    ؟ -9

 :سهل                             -

 :  صعب                           -

 :   مفٌد                              -

 هل التطبٌق على القاعدة النحوٌة ٌتم بإجراء   ؟  -10

 :تمارٌن فورٌة                  -

 :   تطبٌقات منزلٌة                -

 :   كالهما                          -
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم-جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه ألساتذة اللغة العربٌة

 للتعلٌم المتوسط

أستاذي،أستاذتً االفاضل ،أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك 

فً المربع المناسب،حتى تكون دراستنا مع خالص الشكر  (x)بوضع اشارة 

 .والتقدٌر

 :البٌانات الشخصٌة  

 بهٌة : االسم  

 بالعربً:  اللقب  

 :  أنثى  :                      ذكر   :             الجنس 

 : متربص :              مستخلف :                  مثبت  :             الصفة 

 : دكتوراه  :             ماستر     :                لٌسانس : المستوى الدراسً 

 :االسئلة  

 كٌف هً عالقتك بالتالمٌذ  ؟ -1

 :  عالقة وطٌدة      -

 :   عالقة ضعٌفة     -

 ما الطرٌقة المعتمدة فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ -2

 :     القٌاسٌة           -

 :    االلقائٌة           -

 :    االستقرائٌة       -

 هل الوقت المخصص لتدرٌس النحو كاف  ؟ -3

 :    نعم               -

 :   ال               -
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 ما هً الصعوبات التً تعترضك فً التعلٌم  ؟ -4

 :   صعوبة المادة         -

 :   كثافة البرامج          -

 :   عدم كفاءة المعلم      -

 هل تلقى تجاوب التالمٌذ فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ -5

 :نعم                    -

 :     ال                      -

 ما هً خطوات السٌر فً شرح درس النحو    ؟ -6

 :مراجعة الدرس السابق       -

 :   قراءة االمثلة ومناقشتها       -

 :   الشروع مباشرة فً الدرس   -

 ما الوسائل التعلٌمٌة التً تعتمدها فً التعلٌم   ؟ -7

 :الكتاب المدرسً والسبورة    -

 :   الكتاب المدرسً               -

 :   السبورة                         -

 هل ٌوجد تالمٌذ بقسمك ٌعانون من صعوبة فهم واستٌعاب النحو  ؟ -8

 :   نعم                              -

 :   ال                                -

 ما رأٌك فً المنهاج الدراسً للغة العربٌة فً المتوسط    ؟ -9

 :سهل                             -

 :  صعب                           -

 :   مفٌد                              -

 هل التطبٌق على القاعدة النحوٌة ٌتم بإجراء   ؟  -10

 :تمارٌن فورٌة                  -

 :   تطبٌقات منزلٌة                -

 :   كالهما                          -
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه ألساتذة اللغة العربٌة

 للتعلٌم المتوسط

أستاذي،أستاذتً االفاضل ،أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك 

فً المربع المناسب،حتى تكون دراستنا مع خالص الشكر  (x)بوضع اشارة 

 .والتقدٌر

 :البٌانات الشخصٌة  

 رابحة:  االسم  

 بن علة:  اللقب  

 :  أنثى  :                      ذكر   :             الجنس 

 : متربص :              مستخلف :                  مثبت  :             الصفة 

 : دكتوراه  :             ماستر     :                لٌسانس : المستوى الدراسً 

 :االسئلة  

 كٌف هً عالقتك بالتالمٌذ  ؟ -1

 :  عالقة وطٌدة      -

 :   عالقة ضعٌفة     -

 ما الطرٌقة المعتمدة فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ -2

 :     القٌاسٌة           -

 :    االلقائٌة           -

 :    االستقرائٌة       -

 هل الوقت المخصص لتدرٌس النحو كاف  ؟ -3

 :    نعم               -

 : ال                 -
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 ما هً الصعوبات التً تعترضك فً التعلٌم  ؟ -4

 :   صعوبة المادة         -

 :   كثافة البرامج          -

 :   عدم كفاءة المعلم      -

 هل تلقى تجاوب التالمٌذ فً تدرٌسك لمادة النحو  ؟ -5

 :نعم                    -

 :     ال                      -

 ما هً خطوات السٌر فً شرح درس النحو    ؟ -6

 :مراجعة الدرس السابق       -

 :   قراءة االمثلة ومناقشتها       -

 :   الشروع مباشرة فً الدرس   -

 ما الوسائل التعلٌمٌة التً تعتمدها فً التعلٌم   ؟ -7

 :الكتاب المدرسً والسبورة    -

 :   الكتاب المدرسً               -

 :   السبورة                         -

 هل ٌوجد تالمٌذ بقسمك ٌعانون من صعوبة فهم واستٌعاب النحو  ؟ -8

 :   نعم                              -

 :   ال                                -

 ما رأٌك فً المنهاج الدراسً للغة العربٌة فً المتوسط    ؟ -9

 :سهل                             -

 :  صعب                           -

 :   مفٌد                              -

 هل التطبٌق على القاعدة النحوٌة ٌتم بإجراء   ؟  -10

 :تمارٌن فورٌة                  -

 :   تطبٌقات منزلٌة                -

 كالهما               -
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                          

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً       :                       ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم             

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :        :االعالم االلً:    :                   الكتاب المدرسً
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :              قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً       :                      ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً  :                   الكتاب المدرسً  
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة، وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم          

 : ال           

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص  

 : تعبٌر كتابً       :                           ظواهر لغوٌة

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً     :                   الكتاب المدرسً 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم            

 : ال              

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً      :                          ظواهر لغوٌة 

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً   
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم           

 : ال             

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً    :                           ظواهر لغوٌة 

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً   
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم            

 : ال              

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً      :                           ظواهر لغوٌة 

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً   
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم            

 : ال              

  أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً    :                           ظواهر لغوٌة 

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص    

 : تعبٌر كتابً   :                           ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم             

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص    

 : تعبٌر كتابً      :                           ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص    

 : تعبٌر كتابً     :                           ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    



        االجراء التطبيقي 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص    

 :تعبٌر كتابً       :                           ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم             

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص    

 :تعبٌر كتابً    :                           ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم             

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص    

 : تعبٌر كتابً       :                     ظواهر لغوٌة        

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً   
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص    

 : تعبٌر كتابً      :                           ظواهر لغوٌة  

  أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم             

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً       :                          ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم             

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرس    
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم             

 : ال               

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة   :                  قراءة ودراسة نص    

 : تعبٌر كتابً       :                           ظواهر لغوٌة  

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال              

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال              

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال              

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً       :                   الكتاب المدرسً   
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم            

 : ال              

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً     :                     ظواهر لغوٌة       

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرسً   
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم        

 : ال           

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً      :                    ظواهر لغوي        

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً        :                   الكتاب المدرس    



        االجراء التطبيقي 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم            

 : ال             

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً      :                       ظواهر لغوٌة     

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً       :                   الكتاب المدرسً   



        االجراء التطبيقي 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 -مستغانم - جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة األدب العربً والفنون

 استبٌان موجه لتالمٌذ المتوسط

أعزائً التالمٌذ أرجو االجابة عن العبارات أدناه بدقة وموضوعٌة،وذلك بوضع 

 .فً المربع المناسب (x)اشارة 

 :البٌانات الشخصٌة  

 : أنثى   :                  ذكر   :    الجنس  

        :16    :                 15    :                  14:    العمر   

 :األسئـــــلة   

 هل تحب اللغة العربٌة  ؟ -1

 :نعم            

 : ال              

 أي نوع من النشاطات التً تحبها فً اللغة العربٌة  ؟ -2

:                                           مطالعة موجهة  :                  قراءة ودراسة نص   

 : تعبٌر كتابً      :                   ظواهر لغوٌة         

 هل أنت تحب القواعد النحوٌة  ؟ -3

 : نعم            

  :ال             

 هل الزمن المخصص كاف لشرح درس القواعد  ؟ -4

  :نعم            

  :ال             

 هل تحضر دروس اللغة العربٌة  ؟ -5

 : نعم            

  :ال             

هل تكتفً بشرح األستاذ للدرس وفهمه دون لجوئك الى استخدام وسائل  -6

 أخرى ؟

  :االعالم االلً       :                   الكتاب المدرسً   



 

 

 الخـــــــــاتمــــة
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 :الخاتمــــة

     وقد تم بإذن هللا تعالى هذا البحث المترامٌة أطرافه الذي أردت من خالله تقدٌم 

ولو جزء بسٌط من الجهد لهذا العلم الذي سٌصبح علما واسعا وحدٌثا ،ومن خالل 

 :النتائج التً توصلت الٌها ٌمكن ادراجها فٌما ٌلً

  ٌّات علم نظري ٌسعى إلى الكشؾ عن حقائق اللسان البشري والتعرؾ اللّسان

 .على أسراره ،بٌنما علم تعلم اللّؽات علم تطبٌقً ٌهدؾ إلى تعلٌم اللّؽات

  أن االهتمام باللؽة قدٌم ،وٌتجلى ذلك فً اهتمامات القدامى بتا،وكذلك

 .المحدثٌن إلى ٌومنا هذا

 ٌّات هً الدراسة العلمٌة للؽة ذاتها ومن أجل ذاتها  .إن اللّسان

  اللؽة :فً محاضراته على دراسة الثنائٌات " فردٌناند دوسوسٌر" اعتماد

 .واللسان والكالم

  كما أن اللسانٌات ؼزت جل المٌادٌن االخرى ،ومنها العلوم االنسانٌة ،كعلم

 .اللؽة النفسً ،وعلم اللؽة االجتماعً وؼٌرها من العلوم والفروع

  للثنائٌات عدة مدارس لسانٌة "دوسوسٌر فردٌناند" انبثقت عن دراسة ( 

 .(براغ،لندن ،كوبنهاجن،المدرسة االمرٌكٌة 

  ًتعد اللسانٌات التعلٌمٌة حقال من الحقول المعرفٌة الحدٌثة التً ساهمت ف

ترقٌة الحصٌلة العلمٌة والمعرفٌة والبٌداؼوجٌة ،وتطوٌر طرق ووسائل 

 .تعلٌمها،وهً استثمار لمعطٌات النظرٌة اللسانٌة فً الوقع التعلٌمً

  التعلٌمٌة هً الدراسة التً تقوم بتنظٌم وضعٌات التعلم التً ٌندرج فٌها

الطالب لبلوغ اهداؾ معرفٌة وتربوٌة ونفسٌة ،وهً التقاطع الحاصل ما بٌن المعلم 

 .والمتعلم

 التعلٌم من األولوٌات فً حٌاة االنسان،ربه ترقى الحضارات واألمم. 

  تهتم التعلٌمٌة بمحتوى التدرٌس من حٌث اتخاذ المعارؾ الواجب تدرٌسها

ومعرفة طبٌعتها وتنظٌمها بعالقات المتعلمٌن من حٌث التحفٌز وتسهٌل عملٌة التعلٌم 
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،وجعله ممكن ،وان التعلٌمٌة ركزت على اهمٌة التفاعل بٌن المعلم والمتعلم والمادة 

 .التعلٌمٌة

  عرؾ تعلٌم اللؽات عدة مناهج ،ولكل منها طرٌقتها فً التبلٌػ ،وكذلك وسائل

تعلٌمٌة مساهمة فً عملٌة التدرٌس ،وفً فهم المعانً المجردة على المتعلمٌن ، 

وتعمل على تعمٌم تلك المفاهٌم وتنقلهم من ال محسوس إلى المحسوس وكذلك تساعد 

 .فً تنمٌة قدرات المتعلمٌن على المالحظة والتفسٌر لألشٌاء والمواقؾ

  ٌّة اللّؽات فً اجراءاتها العملٌة اتباع منهجٌة علمٌة واضحة تقتضً تعلٌم

ترتكز على القضاٌا التً ٌجب تعلٌمها ،وعلى الترتٌب المتبع فً تعلٌمها ،وكذا على 

طرق تقدٌم المواد وممارستها ،وتتضمن تعلٌمٌة اللؽات االجراءات العملٌة التالٌة 

التحلٌل اللسانً ،اختٌار المادة اللؽوٌة ،التدرج فً تعلٌم المادة اللؽوٌة ،عرض :

 .المادة اللؽوٌة ،التمرٌن اللؽوي

  وإذا تأملنا الحقلٌن ٌتبٌن مدى الصلة القوٌة القائمة بٌن اللسانٌات العامة

والتعلٌمٌة،فكالهما ٌحتاج إلى االخر باستمرار،فاللسانً ٌجد فً حقل تعلٌم اللؽات 

مٌدانا علمٌا الختٌار نظرٌاته العلمٌة،والمعلم بالمقابل ٌحتاج فً مٌدان تعلٌم اللؽات 

 .أن ٌبنً طرقه وأسالٌبه على معرفة القوانٌن العامة التً أثبتها علم اللسان الحدٌث

  التعلٌمٌة تراهن الجمع بٌن ثمار الفنون والعلوم العدٌدة ،لكونها مٌدانا فسٌحا

،وتتقاطع فٌه معطٌات اللسانٌات وعلم النفس اللؽوي ،وعلم االجتماع اللؽوي ،وأثرت 

الدراسات اللسانٌة على التصورات التعلٌمٌة ،وهذا بتوجٌه الفعل التربوي نحو 

 .وضعٌات تفاعلٌة تثٌر لدى التلمٌذ الدافعٌة إلى التعلم

  وفً ختام هذا العمل أسأل هللا أن ٌجعله خالصا،وأن ٌكون لهذا الجهد

 . وباللـــه التوفيقالمتواضع فائدة ونفع ٌتحقق،

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصـــــادر والمراجــــــع
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 المصادر والمراجع

 .القران الكريم عن رواية ورش

 .1985،عالم الكتب للنشر و التوزٌع،القاهرة، 1أحمد مختار عمر،علم الداللة،ط 

و  للنشر الكتب ،عالم1عمر،محاضرات فً علم اللغة الحدٌث ،ط  مختار أحمد

 .1985 التوزٌع،القاهرة،

 والتوزٌع،القاهرة، للنشر الكتب عمر،دراسة الصوت اللغوي،د ط ،عالم مختار أحمد

 .م1997 هـ، 1418

،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، 2احمد مومن،اللسانٌات النشأة والتطور،ط

 .2005الجزائر، 

 .م2008،دار الفكر للطبع والنشر، دمشق،3احمد محمد قدور، مبادئ اللسانٌات،ط 

، دٌوان 2احمد حسانً،دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات،ط

 .م2009المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

احمد مصطفى ابو الخٌر، علم اللغة التطبٌقً، بحوث ودراسات، د ط، دار االصدقاء 

 .م 2006للطباعة والنشر ، المنصورة، 

، دار النشر للجامعات، مصر، 1احمد شفٌق الخطٌب، قراءات فً علم اللغة، ط

 . م2006 هــ، 1427

احمد سلٌمان ٌاقوت،علم اللغة التقابلً،دراسة تطبٌقٌة،د ط،دار المعرفة 

 . م1985الجامعٌة،االزارٌطة،االسكندارٌة، 

، الدار العربٌة للعلوم، 1احمد المالخ وآخرون،قصاٌا اٌستمولوجٌة فً اللسانٌات، ط

 . م2009 هـ ،1430ناشرون، بٌروت، 

انطوان صٌاح وآخرون،تعلٌمٌة اللغة العربٌة،الجزء االول،دار النهضة العربٌة 

 . م2002للنشر والطباعة،بٌروت، 
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، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 1ابراهٌم محمود خلٌل،فً اللسانٌات ونحو النص،ط

 . م2007 هـ ، 1427والطباعة،عمان،االردن، 

، المجلس 1جمال الجزٌري، ط: بول كوٌلً ولٌتساجانز، علم العالمات،ترجمة 

 . م2005االعلى للثقافة، القاهرة، 

: بارتش، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكً ، ترجمة  برٌجٌته

 ، مؤسسة المختار للطباعة و النشر و التوزٌع ، القاهرة ، 1سعسد حسن بحٌري ، ط

 .مـ2004هـ، 1425

 ، دار المعرفة 1د حلمً خلٌل ، ط: لون لٌونز ،نظرٌة تشومسكً اللغوٌة ،ترجمة 

 .مـ 1985الجامعٌة، 

 ، 1سعٌد حسن بحٌري ، ط: جر هارد هلبش ،تارٌخ علم اللغة الحدٌث ،ترجمة 

 .مـ1974مكتبة زهراء الشرق للنشر و التوزٌع ،قاهرة ،

، دار الثقافة للنشر 1جودت عبد الهادي، نظرٌات التعلم و التطبٌقات التربوٌة، ط

 .مـ 2007والتوزٌع ، عمان ، 

، جامعة أٌكس بروفانس ، فرنسا ، 1هٌام كردٌة ، أضواء على االلسنٌة ، ط

 .مـ 2008هـ، 1429

زٌن كامل الخوٌسكً ، لسانٌات من اللسانٌات ، دط ، دار المعرفة الجامعٌة ، 

 .مـ 2006

 ، مكتبة االدب ، القاهرة ، 1حزام علً كمال الدٌن ، دراسة فً علم االصوات ، ط

 .مـ 1999هـ ،1420

حلمً خلٌل ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، دط ، دار المعرفة الجامعٌة ،  

 . مـ 2005

 ،دار غرٌب للطباعة و النشر والتوزٌع ، القاهرة ، 1كمال بشر ، علم االصوات ،ط

 .مـ 2000

كلود جرمان ورٌمون لو بلون ، علم الداللة ، ترجمة ، نور الهدى لوشن ،د ط، 

 .مـ 2006المكتب الجامعً الحدٌث ، االسكندرٌة ، 

 ، دار 4لٌلى خلق السبعان ، مقدمة فً علم اللغة المجاالت و االتجاهات ، ط

 .مـ 2006المصبرة السعودٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ، القاهرة ، 

محمود فهمً الحجازي ، علم اللغة العربٌة مدخل تارٌخً مقارن فً ضوء تراث 

 .اللغات السامٌة ، دط ، دار غرٌب للطباعة و النشرو التوزٌع ، القاهرة
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 ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة ، بٌروت 1محمد ٌونس علً ، مدخل الى اللسانٌات ، ط

 .مـ 2004، لبنان ، 

 ، دار المعارف للنشرو التوزٌع ، 1محمد جاد الرب ، علم اللغة نشأته و تطوره ، ط

 .مـ 1985

 ، دار وائل للنشر 1محمد الغنانً واخرون ، مقدمة فً اللغوٌات المعاصرة ، ط

 مـ 2000والتوزٌع ، عمان ، 

 عالم الكتب للنشر و 1محمد عبد الكرٌم الرزٌنً ، فصول فً علم اللغة العامة ، ط

 .مـ 2002التوزٌع ، بٌروت ، 

 2014، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، 1حمد جاسم محمد، نظرٌات التعلم، ط

 .م

محمود السوان، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربً، د ط، دار النهضة العربٌة، 

 .بٌروت

، المؤسسة الجامعٌة 2مٌشال زكرٌا، مباحث فً النظرٌة االلسنٌة وتعلٌم اللغة، ط

 . م 1985 هــ ، 1405للدراسات والنشر والتوزٌع، لبنان، 

، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر، بٌروت، 1مٌشال زكرٌا، بحوث السنٌة، ط

 . م1992 هـ ، 1412

، 1مصطفى غلفان، فً اللسانٌات العامة تارٌخها طبٌعتها موضوعها مفاهٌمها، ط

 .م2010دار الكتاب الجدٌد للنشر والتوزٌع، المتحدة، 

، مركز االنماء الحضاري للنشر 1منذر العٌاشً،االسلوبٌة وتحلٌل الخطاب،ط

 .م2002والتوزٌع، 

، عالم الكتب للنشر 8مارٌو باي، اسس علم اللغة ، ترجمة احمد مختار عمر،ط

 .م1998 هـ ، 1419والتوزٌع، 

 هـ 1421،مكتبة الثوبة،الرٌاض، 1منصور بن محمد الغامدي،الصوتٌات العربٌة،ط

 .م2001، 

، دار صفاء للنشر 1ماجدة السٌد عبٌد،الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة الخاصة، ط

 . م2000 هـ ، 1420والتوزٌع، عمان، 

، دار 1مصطفى عبد السمٌع محمد وآخرون،تكنولوجٌا التعلٌم، مفاهٌم وتطبٌقات، ط

 . م2004 هـ ، 1425الفكر للنشر والتوزٌع،عمان، 

مروان ابو حوٌج، المدخل الى علم النفس، دط، دار الٌازوري العلمٌة للنشر 

 . م2006والتوزٌع، عمان، 
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نور الهدى لوشن، مباحث فً علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،دط، المكتبة الجامعٌة 

 . م2002،اإلسكندرٌة، 

، عالم الكتب للنشر والتوزٌع،عمان، 1نعمان بوقرة، اللسانٌات اتجاهها وقضاٌاها،ط

 . م2009 هـ ، 1430

، دار السالم الحدٌثة للنشر 1السعٌد شنوقة،مدخل الى المدارس اللسانٌة،ط

 . م2008والتوزٌع،مكتبة االزهرٌة للتراث،القاهرة، 

،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزٌع، 6عبدالصبور شاهٌن، فً علم اللغة العام،ط

 . م1993 هـ ، 1412بٌروت، 

، دار اسامة للنشر 1عبد الكرٌم مجاهد،علم اللسان العربً وفقه اللغة العربٌة،ط

 .والتوزٌع، االردن

، دار الثقافة 1علً اٌت اوشان، اللسانٌات والبٌداغوجٌا، نموذج النحو الوظٌفً، ط

 . م1998للنشر والتوزٌع، الدار البٌضاء، 

عبدالسالم المسدي،اللسانٌات وأسسها المعرفٌة،دط، الدار التونسٌة للنشر والتوزٌع، 

 . م1986تونس، 

علً اٌت اوشان، اللسانٌات والدٌدكتٌك، نموذج النحو الوظٌفً، من المعرفة العلمٌة 

 . م2005، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الدار البٌضاء، 1الى المعرفة المدرسٌة، ط

، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، 1عبدالسالم المسدي، مباحث تأسٌسٌة فً اللسانٌات، ط
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